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Az irrigáló szett használata
Előkészítés
1
1. Csatlakoztassa a csövet a kónusztól a csatlakozóig
(ha még nincs csatlakoztatva).

2

3

4

5
23310926 v.2 A Coloplast logó a Coloplast A/S vállalat bejegyzett védjegye.
© [2011-03.] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.
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Figyelem
A víztartály, a kónuszos végű cső, a nyomólap és az öv újrahasználható eszközök.
A leeresztő zsák egyszer használatos eszköz.
A jelen egyszer használatos zsák újrafelhasználása potenciális veszélyt jelenthet a
felhasználóra nézve. A termék tisztítása, fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja
annak tulajdonságait, így a fizikai sérülés vagy a fertőzés további kockázatát
jelentheti a beteg számára.
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Az ehhez az irrigáló szetthez használt víztartály ftalátokat tartalmaz, és orvosi
jóváhagyás nélkül nem alkalmazható gyermekeknél, illetve terhes vagy szoptató
nőknél.
11
Az irrigálórendszer nem használható, ha hasmenésben szenved.

Figyelmeztetés
Az irrigálási eljárás kizárólag az orvos vagy nővér által adott utasításoknak megfelelően végezhető.

6. Kétrészes irrigáló szett használata
A Coloplast eszközön lévő elfordítható, gyűrűs perem
lehetővé teszi, hogy ne gyakoroljon nyomást a hasra.
Csatlakoztassa a zsákot az alaplap pereméhez úgy,
hogy a perem aljára illeszti. Ezután az ujjaival felfelé
nyomva rögzítse a zsákot az egész perem körül. Amikor
az eszköz biztosan rögzül, kis kattanást hall.
Övek és övtartó gyűrűk külön is kaphatóak, ha további
biztonságot szeretne az irrigálás során. Csak helyezze
az övtartó gyűrűt a zsákon lévő tasak gyűrűje alá, mielőtt
csatlakoztatná az irrigáló zsákot az alaplap pereméhez.
Csatolja a derekára az övet, és az övtartó gyűrűvel
szorítsa meg.
7. Helyezze az irrigáló zsák végét a WC-be (vágja le
ollóval, ha szükséges), és a zsák tetején keresztül
helyezze a kónuszos csővéget a sztómába (szükség
esetén használat előtt síkosítsa a kónuszt).
8. Tartsa a kónuszt a sztómában, nyissa ki az
áramlásszabályozót, és lassan engedje a vizet a bélbe. A
víz áramlását az áramlásszabályozó sebességének
állításával szabályozhatja.
Amikor az előírt mennyiségű víz a bélbe jutott, zárja el a
vízáramlást. Vegye ki a kónuszt a sztómából. (A kónusz
eltávolítása után kevés víz és széklet ürülhet).
9. Tisztítsa meg a kónusz alját a WC fölött. Vigye az
irrigáló zsák alját a zárócsipeszig, és tekerje fel a csipesz
köré a zsák mindkét végét 6-7-szer. A zsák rögzítéséhez
fordítsa rá a csipeszek végeit.
10. Ha érzi, hogy a belek ürülni kezdenek, lazítsa meg a
zárócsipeszt, és helyezze a zsák alját a WC-be.
Eltávolítás
11. Amikor az ürítés befejeződött, vegye le a zsákot a
nyomólapról vagy alaplapról a zsák kis fülének finom
meghúzásával. Öblítse ki a zsák végét, amíg leöblíti a
WC-t. Ne öblítse le a zsákot a WC-ben.

A víztartály tisztításához ne használjon 60 °C-nál
melegebb vizet, mert az tönkreteszi a hőmérőt.
Használat után tisztítsa meg a kónuszt és szárítsa meg a
víztartályt. A kónusz megtisztításához válassza le a
kónusz csövét a csatlakozóról. Győződjön meg arról,
hogy az alaplap tiszta és száraz.

A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű károkért,
amelyek a Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból
származnak.

Használjon Conseal sztómadugót, egy- vagy kétrészes
sztómaterápiás segédeszközt.

Információ
Az irrigáló szett sztómával élők számára készült irrigálás céljára.

Szobahőmérsékleten tárolandó.

Alkalmazás
5. Egyrészes irrigáló szett használata
Az irrigáló zsák rögzítéséhez nyomólapot kell használnia.
Tegye a nyomólapot az asztalra a karimájával fölfelé.
Csatlakoztassa a zsákot a nyomólaphoz úgy, hogy a
nyomólap karimájának aljára akasztja, majd a karima
mentén felfelé mozdítja az ujjait. Kattanást hall, ha a zsák
megfelelően csatlakozott.
Csatolja az övet a derekára, és erősítse a nyomólaphoz.
Győződjön meg arról, hogy kényelmesen helyezkedik el
a sztóma körül.

Tisztítás
Miután levette az övet és a nyomólapot, tisztítsa és
szárítsa meg a sztóma körüli bőrt.

A Coloplast azt javasolja, hogy ne használja az irrigáló szettet 3 hónapnál tovább.
Ha az irrigáló szettre 3 hónapnál hosszabb ideig van szükség, ki kell cserélni új
szettre.

A Coloplast irrigálórendszerét úgy terveztük, hogy az egyszerű és biztonságos
irrigáláshoz szükséges alapvető eszközök az ön rendelkezésére álljanak.

2. Győződjön meg arról, hogy az áramlásszabályozó
teljesen zárva van.
3. Töltsön az irrigáló tartályba körülbelül 0,5–1,5 l (1–3
pint) langyos vizet. Az irrigáló tartály amerikai pintekben
van skálázva. A víz megfelelő hőmérsékletét világoszöld
jelzés mutatja az egyik sarokban. A hőmérsékletnek
36 °C és 38 °C között kell lennie irrigáláskor. Ha a
hőmérőn nem látható jelzés, a víz vagy túl hideg, vagy túl
meleg.
Nyissa ki az áramlásszabályozót, és hagyja, hogy a víz
keresztülfolyjon a csövön, ezzel eltávolítva a fölösleges
levegőt. Ha a levegő eltávozott, zárja el az
áramlásszabályozót.
4. Függessze fel a víztartályt úgy, hogy az alja
vállmagasságban legyen. Ha úgy látja, hogy a víz túl
lassan áramlik a sztómába, segíthet, ha kissé feljebb
emeli a víztartályt.

Jelek
Ftalátot tartalmaz: di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)

