Qufora® IrriSedo Klick
Gebruiksaanwijzing

Met een controle unit die in 4 eenvoudige stappen veel comfort biedt
Het systeem werkt door de controle unit stap voor stap met de klok mee te draaien
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Gebruik zwaartekracht of pomp om de slangen, pomp en
katheter met water te vullen. Dit ontlucht het systeem.
Wanneer de katheter is ingebracht, gebruik de pomp
om de ballon te vullen waardoor er een waterdichte
afsluiting ontstaat
Gebruik zwaartekracht om water in de darm te laten
stromen. Indien nodig gebruik de pomp voor extra
waterdruk.
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De ballon zal leeglopen en de katheter kan
verwijderd worden.

•

Draaien naar een stip pauzeert het systeem en stopt het stromen van water.

Voor de uitgebreide instructie animatie over het gebruik
van het Qufora Irrisedo Klick systeem in het Nederlands,
Engels, Turks en Arabisch verwijzen wij u graag naar onze
website www.medical4you.nl

Transanale irrigatie | gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing
Qufora® IrriSedo Klick
Irrigatiesysteem met ballonkatheter
Vul de waterzak met de hoeveelheid
7
lauwwarm water die geadviseerd is
door uw zorgverlener. Gebruik 300ml
extra om het systeem gebruiksklaar te
maken.

Hang of plaats de waterzak rond
schouderhoogte in een zittende
positie. U kunt nu de irrigatie starten,
gebruikmakend van de zwaartekracht.
Indien nodig gebruik de pomp voor
extra waterdruk.
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Verbind de waterzak met de pomp.
Verbind de klick-slang met de
controle unit.
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Neem plaats op of boven het toilet.
Bevestig de controle unit eventueel
met de Velcro beenbanden. Breng de
rectaal katheter voorzichtig in, in het
rectum.

Verbind de andere kant van de klickslang met de rectaal katheter.
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Draai de controle unit naar stand 1.
Open het ventiel van de waterzak.
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Houdt de handpomp met controle
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unit naar boven gericht, totdat er water
uit de rectaal katheter stroomt. Zorg
ervoor dat de handpomp geheel gevult
is met water. Alle lucht is hierdoor uit
het systeem. De stip tussen 1 en 2
pauzeert het systeem.
Dompel de katheter in water tot
aan de basis; deze is nu meteen glad
en klaar voor gebruik.
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Draai de controle unit naar stand 2
en pomp water in de ballon van de
rectaal katheter, 1-2 keer inknijpen
is meestal voldoende. Raadpleeg uw
zorgverlener.

Draai de controle unit verder naar
stand 3 en laat het water, bij voorkeur
door de zwaartekracht, in de darm
stromen. Gebruik de pomp eventueel
om wat extra waterdruk te geven.
Waterstroom stoppen of pauzeren,
draai naar een stip.
Draai de controle unit naar stand 4
en sluit het ventiel. De ballon van de
katheter zal leeglopen en de katheter
kan voorzichtig uit het rectum
verwijderd worden.

Ontkoppel de katheter in het grijze
zakje door op de paarse knop te drukken. Het grijze zakje kan nu omgevouwen en dichtgeplakt worden. Daarna
weggooien met het huishoudelijk
afval.

Reinigen en opbergen, verwijder al het water uit de onderdelen. Reinig de buitenkant van het systeem met water (milde zeep).
Berg het systeem op in een droge ruimte, vermijd direct zonlicht en hitte. Was en droog uw handen.

