Ervaar de mogelijkheden

Brochure voor de voorschrijver

Transanale irrigatie met hoog volume
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Qufora IrriSedo Flow
Ervaar de mogelijkheden
Wij geloven dat iedere patiënt het recht verdient op darmirrigatie
oplossingen die naadloos in zijn of haar leven passen, ongeacht de
situatie van de patiënt of hoe actief hij of zij wil zijn. Daarom richten we
ons op patiëntgerichte behoeftes en op ontwerp gebaseerde innovatie
om de beste oplossingen te leveren die patiënten helpen een leven te
leiden die meer voldoening geeft.
We hebben in alle aspecten van het ontwerp van Qufora IrriSedo Flow
eenvoud en gebruiksgemak geïntegreerd. Er is ook een innovatieve
benadering van waterstroombeheer door het hele systeem en een
verpakkingservaring die is ontworpen om u te helpen uw patiënten zo
goed mogelijk te laten starten met irrigatie. En als erkenning van hoe
ontwerp en innovatie samenkomen om de functie van het product te
verbeteren, heeft Flow de Red Dot Award 2022 voor Product Design in

Waterstroombeheer - vernieuwd
•

ontvangst mogen nemen.
Deze aspecten houden dus in dat we nog een stap dichterbij zijn om
mensen met chronische darmdisfunctie bij hun dagelijkse leven te

Hang de waterzak op voor waterstroom door zwaartekracht of zet de waterzak
neer voor waterstroom door de lichtgewicht en compacte pomp te gebruiken

•

Zelf in te stellen waterstroom door de waterstroomregelaar met intuïtieve bediening

•

Flow conus met vijf watergaatjes voor een effectieve waterstroom in
meerdere richtingen

helpen.
Ontdek de mogelijkheden.

Gewoon intuïtief
•

Klaar voor gebruik met slechts één snelle aansluiting. Sluit simpelweg de
flow conus aan

•

Controle met één hand van de pomp en de waterstroomregelaar

•

Praktische aanpak in de doos ondersteunt een snelle, georganiseerde start
en opbergmogelijkheden tussen de irrigaties door

Ontworpen om individueel te zijn
•

Irrigatie door zwaartekracht of door de pomp te gebruiken, patiënten kunnen
de methode volgen die u ze heeft geleerd en te kunnen aanpassen aan hun
eigen omgeving en ervaring

•

Eenvoudig afleesbare schaal om te controleren of water in de darm in stroomt.
Dit helpt de patiënt precies de hoeveelheid water te gebruiken die u voorschrijft

•

Een eenvoudig systeem om te leren. Ondersteun uw patiënten met een gevoel
van vertrouwen tijdens de irrigatieprocedure
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Gemak en efficiëntie

Intuïtieve waterstroomregeling
Snelle voorbereiding

Bediening met één hand

De waterzak klaarmaken voor gebruik was nog nooit zo

Ontworpen voor efficiëntie met één hand bij laten stromen

gemakkelijk, zelfs niet voor patiënten met een beperkte

van water naar het rectum tijdens irrigatie, de pomp en de

handfuctie.

waterstroomregelaar bevinden zich direct naast elkaar.

•

Lichtgewicht en compacte pomp

Wijde hals maakt het gemakkelijk om vast te
houden en rechtstreeks te vullen onder de kraan

•

“

Geïntegreerd deksel is gemakkelijk te openen en
te sluiten

vast te houden, ook wanneer deze vol water zit.
•

De pomp is gemakkelijk in te knijpen, zelfs als de handfunctie
beperkt is

Ik vind het gewoon geweldig dat het
zo snel te gebruiken is.
Susan, 63 jaar

Het systeem is flexibel
Vrijstaand op de vloer, op een nabijgelegen oppervlak
of opgehangen, de plaatsing van de waterzak kan
worden aangepast aan individuele voorkeuren en
omgeving.
•

De pomp is klein genoeg om in de hand te passen en is comfortabel

Handig hengsel om de waterzak te verplaatsen en

•

“

Voor extra beveiliging voorkomt het terugslagventiel dat water
terugstroomt

Ik kan zien hoe snel het water daalt en de
waterstroom aanpassen afhankelijk aan hoe
comfortabel ik me voel en of mijn darmen te
snel vol raken.
Georgina, 78 jaar

Water - zoals het nodig is

op te hangen
•

Het antivacuüm ventiel zorgt ervoor dat de

De waterstroomregelaar maakt een gepersonaliseerde

waterzak stabiel blijft tijdens de irrigatie, zelfs

waterstroom onder zwaartekracht mogelijk, en met

staand met nog maar een kleine hoeveelheid water

intuïtieve bediening is het gemakkelijk om het water

in de waterzak

vrij te laten stromen of te vertragen.
•

op basis van wat comfortabel en vertrouwd voelt

Altijd probleemloos
•
Wanneer de irrigatie voltooid is, is het legen,

Maakt het mogelijk de waterstroom aan te passen
Eenvoudig te gebruiken, zelfs bij een beperkte
handfuctie

schoonmaken en opbergen gemakkelijk, thuis of
onderweg.
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Waar comfort en efficiëntie samenkomen...

...en efficiëntie komt samen met comfort

Soepele irrigatie vormt de kern van onze missie. Deze instelling wordt weerspiegeld in de naam van het Qufora

Gebruiksgemak

IrriSedo-assortiment, IrriSedo betekent 'soepele irrigatie'. En daarbij is de conus centraal.
•

in elkaar

Flow conus voor comfort
•

Flow conus en de slang passen eenvoudig

•

zijn aangesloten zodat u weet dat de verbinding

Zachte, ronde flexibele tip om soepel en comfortabel

veilig is

in te brengen en te verwijderen

•

•

Stevige basis om gemakkelijk vast te houden

•

De waterslang wordt rechtstreeks in de conus

Voel hoe de flow conus en de slang op elkaar

Dompel gewoon onder in water om de
hydrofiele coating te activeren

aangesloten om te helpen bij het stabiliseren van de
flow conus in de hand

“

Flow conus voor een effectieve waterstroom
Water stroomt als een fontein door het flow
De conussen zijn precies glad genoeg.				
Ze glijden heel gemakkelijk erin en eruit.
Deborah, 55

De flow conus is ontworpen voor comfort tijdens de irrigatie

conus ontwerp met vijf watergaatjes.
•

Effectieve waterstroom in vijf richtingen in
het rectum

•

Watergaatjes zijn zo gevormd om een
opwaartse waterstroom te bevorderen

•

Stevige en stabiele basis helpt een
waterdichte afsluiting in het rectum te
bereiken

Zacht en flexibel bij de tip

Waterslangaansluiting aan de
binnenkant voor extra stabiliteit

Taps toelopende vorm wordt
steeds steviger
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“

Zeer comfortabel, gemakkelijk in te brengen. Ik vind
het douche-effect fijn omdat het ideaal is voor het
schoonmaken van mijn rectokèle.
Laura, 33 jaar
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De volledige ervaring
De Qufora IrriSedo Flow verpakkingservaring is ontworpen om uw patiënten zo goed mogelijk te laten beginnen

Eenvoudig en hygiënisch gebruik van de eenmalig te gebruiken flow conus

met irrigatie. Vanaf het moment dat uw patiënten de doos openen, krijgen ze de volledige ervaring. En de
praktische benadering in de doos helpt bij een snelle en georganiseerde start. Het heeft een complete moderne

•

Flow conussen worden zo in de doos geplaatst dat het eenvoudig in gebruik is

uitstraling, in elke badkamer.

•

Het conus zakje maakt hygiënisch gebruik van de flow conus mogelijk en is
een handig wegwerpzakje voor na de irrigatie

“

Ik ging weg met een groep vrouwen, we

Verminderen van grondstoffen

deelden kamers. Het was geweldig om de
toilettas te hebben. Het is zo discreet voor

Duurzaamheid en het minimaliseren van grondstoffen zijn een

het bewaren van alle conussen die ik nodig

belangrijk onderdeel van het ontwerpproces van Qufora IrriSedo Flow.

had in dat weekend.
Susan, 63 jaar

Dit heeft geleid tot de volgende verminderingen ten opzichte van
ons vergelijkbare conus product:

•

De flow conus is gemaakt van 10% minder materiaal

•

De hoeveelheid plastic in de verpakking is verminderd

Opbergmogelijkheden tussen het gebruik door
•

Naast de volledige bescherming van de
producten tijdens het transport, is de
uitneembare waterzak tray in de doos
waterafstotend en kan worden gebruikt om in een

Met een opnieuw ontworpen aanpak om de producten in de doos te
plaatsen, wordt de bescherming van de producten geoptimaliseerd,
terwijl tegelijkertijd ongebruikte ruimte wordt verminderd voor meer
efficiëntie tijdens het transport.

kast of lade op te bergen
•

De praktische toilettas met trekkoord en lus voor
eenvoudig openen kan worden gebruikt voor
opslag thuis en wanneer je onderweg bent
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Obstipatie door langzame doorgang (STC)

Darmaandoeningen die baat kunnen
hebben bij irrigatie met hoog volume

Case
#STC

Achtergrond
38-jarige vrouw, met voorgeschiedenis van obstipatie in de kinderjaren - had ‘haar hele

A consensus review of best practice from a working group of experts led to a

leven’ klachten. Heeft in de loop der jaren ‘alle laxeermiddelen geprobeerd’, waarvan

Decision Guide1, a guided choice towards irrigation product and regime. High

geen enkele werkt. Verder fit en gezond. Getrouwd, 2 jonge kinderen (6 en 8 jaar) en

volume irrigation is specified for:

werkt op een kantoor.

•

Laag anterieure resectie syndroom (LARS)

•

Urge (aandrang) fecale incontinentie / urgentie

•

Obstipatie (langzame doorgang/idiopathisch/opioïde geïnduceerd/IBS-C)

•

Neurogeen (ruggenmergletsel, bovenste/onderste motorneuron/Multiple Scelrose/

Symptomen
•

Bristol-schaal voor ontlasting

Elke 10-14 dagen één stoelgang, kleine
hoeveelheid klonterige ontlasting			

Type 1

Losse harde keutels,
zoals noten (moeilijk uit te
scheiden)

Type 2

Als een worst, maar
klonterig

Type 3

Als een worst, maar met
barstjes aan de buitenkant

Type 4

Als een worst of slang,
glad en zacht

Type 5

Zachte keutels met
duidelijke randen (gemakkelijk uit te scheiden)

Type 6

Zachte stukjes met gehavende randen, een papperige uitscheiding

Type 7

Waterig, geen vaste
stukjes, helemaal vloeibaar

(type 1 Bristol stoelgangschaal)

Ziekte van Parkinson/Spina Bifida/Cauda Equina)

•

Moet behoorlijk persen op het toilet om de
ontlasting uit te scheiden, uitscheiding voelt
onvolledig

De impact van darmproblemen
Fecale incontinentie

Chronische obstipatie

14%
1 op de 10 wordt getroffen2

“

Geen aandrang tot defecatie

•

Buikpijn wordt geleidelijk erger tussen de
stoelgangen, voelt erg opgeblazen aan na een

LARS

paar dagen van geen stoelgang

25-80%

De schatting is dat wereldwijd

Tot 80% van de patiënten

14% van de volwassenen hiervan

ontwikkelt een of meer symptomen

last heeft

van LARS na rectale chirurgie met

3

•

Impact op het leven
•

Voelt zich voortdurend traag, geen energie om
met haar kinderen te spelen

•

Bezorgd dat ze te veel werk mist vanwege haar
symptomen en daardoor haar baan zou kunnen
verliezen

Bron: Adapted from Lewis SJ & Heaton KW, 1997 “Stool form scale as
a useful guide to intestinal transit time” Scandinavian Journal of
Gastroenterology 32 (9): 920–4

sfincterbehoud4

Behandeling
•

Gestart met medicatie (prucalopride), hierdoor kreeg ze elke 7 dagen een stoelgang, maar moest nog
steeds veel persen om de ontlasting eruit te krijgen, nog steeds het gevoel dat er nog meer uit moest

•
Na mijn laag anterieure resectie darmoperatie en de omkering van mijn ileostoma iets
minder dan een jaar later, kreeg ik problemen waardoor ik elke dag tussen 17.00 en 22.00
uur op het toilet doorbracht. Ik had geen sociaal leven omdat ik bang was om het huis uit
te gaan. Dave, 78 jaar

Dieet- en vochtinname al geoptimaliseerd, had haar vezelinname verhoogd maar dit maakte haar
opgeblazen gevoel erger

•

Ze kreeg defecatie technieken aangeleerd

Transanale irrigatie gestart
•

Aanvankelijk dagelijkse TAI met 300 ml water, verhoogde hoeveelheid water tot 700 ml gedurende een
periode van 2 weken

•

Behaalde heel goede resultaten

•

Probeerde na 6 weken TAI om de dag maar dit begon weer vervelend te voelen

•

Voortzetting dagelijkse TAI met 700 ml water, medicatie voortzetten (prucalopride) en doorgaan met
gebruik van defecatie technieken in de praktijk

Resultaten
Referenties:
1.

Emmanuel A et al. (2019) "Development of a decision guide for transanal irrigation in bowel disorders" Gastrointestinal Nursing vol 17 no 7

2.

NHS England, “Excellence in Continence Care”, June 2018

3.

Nazarko L (2017), “Constipation: A guide to assessment and treatment”, Independent Nurse, June 2017

4. Sumner, D & Collins, B (2019) “The Watford low anterior resection syndrome pathway for pre- and poststomal reversal patients”, Gastrointestinal Nursing vol. 17 no. 7

•

Opvolging na 1-2 weken: had aanmoediging nodig om door te gaan met TAI en een toename van het
watervolume

•

Opvolging na 6 weken: routinematig gebruik van 3 keer per week houdt de patiënt continent, geadviseerd
om door te gaan

•

Voelt zich meer op haar gemak - heeft geen werktijd gemist sinds het begin van TAI en heeft energie om
met de kinderen te spelen
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Laag anterieure resectie syndroom (LARS)

Laag anterieure resectie syndroom (LARS)

Een veelvoorkomende aandoening na rectale

Achtergrond

Een grote impact op de kwaliteit van leven

chirurgie met sfincterbehoud

Case
#LARS

68-jarige man, in 2015 resectie wegens darmkanker, begin 2017 opheffing stoma, LARS
ontstond meteen. Getrouwd en heeft volwassen kinderen. Brengt graag tijd door met

Darmdisfunctie komt vaak voor wanneer

Een overweldigend negatieve invloed op de kwaliteit

zijn kleinkinderen die hij naar school brengt en weer ophaalt. Fit en actief, enthousiaste

anatomisch behoud van de sfincter optreedt na een

van leven met een reeks complexe symptomen :

wandelaar, geniet elke week met vrienden van lange wandelingen op het platteland. Geen

5

operatie van rectale kanker, vaak in de vorm van
laag anterieure resectie syndroom (LARS) en wordt

problemen met mobiliteit, licht verminderde handfuctie door artritis in beide handen.
•

Verminderde capaciteit van de reservoirfunctie
van (neo)rectum, wat van invloed is op de opslag

gekenmerkt door de volgende symptomen4:

en uitscheiding van ontlasting, wat leidt tot
•

Fecale incontinentie

fragmentatie omdat het nieuwe neorectum niet de

•

Frequentie

capaciteit heeft voor het efficiënt legen

•

Urgentie

•

Obstipatie

kan zijn om onderscheid te maken tussen gas en

•

Onvolledige lediging

ontlasting, wat leidt tot aandrang en daardoor

•

•

Verminderd anaal gevoel, waardoor het moeilijk

Symptomen
•

Frequente aandrang tot defecatie, clustering in de ochtend

•

Frequent toiletbezoek, vaak 6 keer in de ochtend

•

Episodes van Urge (aandrang) fecale incontinentie komen op elk
moment voor, ten minste tweemaal per dag

frequent toiletbezoek

Impact op het leven

Verstoring van de rectoanale remmende reflex

•

angst voor fecale incontinentie en terughoudend om met vrienden

die normaliter werkt als rectosigmoïde rem,

“

te gaan wandelen. Is sociaal geïsoleerd geraakt.

waardoor de ontlasting niet in het rectum kan
komen, wat leidt tot aandrang vanwege een snelle

•

afspraken wil maken met familie en vrienden, het niet leuk vindt om

rectum

het huis uit te gaan, veel tijd op het toilet doorbrengt, denkt dat hij
naar ontlasting ruikt, zodat hij niet wil dat zijn vrouw/familie hem
omhelzen. Draagt luiers.

Mijn darmproblemen hielden bijna 6 maanden aan, toen stelden de verpleegkundigen in het
ziekenhuis voor om irrigatie te proberen. Vanaf de eerste dag heeft dit mijn leven veranderd.
Door eerst 's ochtends te irrigeren, hoefde ik tot de volgende ochtend niet meer naar het
toilet. Sindsdien is mijn leven weer normaal geworden en ik dank de dag dat ik met irrigatie
ben begonnen. Dave, 78 jaar

De steunpilaar van de behandeling is afhankelijk van talrijke therapieën, waaronder TAI, en conussystemen

Behandeling
•
•

volume worden gestart.
Het is aangetoond dat TAI een effectieve behandeling is voor LARS en resulteert in een duidelijke
verbetering van continentie en kwaliteit van leven4

Transanale irrigatie gestart
•
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Begonnen met irrigatie met laag volume met Qufora® IrriSedo MiniGo. Gaat hier goed mee om, maar fecale
incontinentie hield aan. Na 3 weken stapte hij over op een conussysteem zodat hij geleidelijk het watervolume
dat hij gebruikte kon verhogen. Verminderde handfunctie (vanwege artritis in zijn handen), dus gebruikt
zwaartekracht om het water in te laten stromen.

•

Begonnen met dagelijks 300 ml, na zijn eerste stoelgang in de ochtend en voerde de hoeveelheid water
geleidelijk op tot de hoeveelheid die episodes van fecale incontinentie stopte. Nu dagelijks 600 ml.

•

Blijvend advies: ga door met dagelijkse irrigatie met 600 ml water.

Het regelmatig uitvoeren van TAI voor LARS bevordert het legen van het rectum, wat de aanwezigheid

Resultaten

van nieuwe ontlasting vertraagt, waardoor episodes van fecale incontinentie worden vermeden voordat

•

Fecale incontinentie is gestopt

opnieuw wordt geïrrigeerd

•

Gebruikt irrigatie 's ochtends en geen ontlasting meer gedurende die dag/'s nachts

•

Kan kleinkinderen naar school brengen en ze weer ophalen, en kan wandelen met vrienden

•

Afspreken met familieleden. Zelfs naar restaurants gaan om te eten. Verbeterde relatie met vrouw, familie

Referenties (vervolg):
5.

Hij doet bekkenbodemoefeningen, enige verbetering. Maar nadat hij vier maanden deze oefeningen heeft
gedaan, treedt er geen verbetering meer op.

doorgaans beginnen met irrigatie met een laag volume en op een specifiek beoordelingsmoment of als
er onvoldoende respons is op een laag volume samen met andere methodes, kan irrigatie met een hoog

Medicatie (loperamide) - vindt pillen innemen niet fijn. Vindt het ook moeilijk om de balans te vinden - als hij
de medicatie elke dag neemt, raakt hij geconstipeerd.

worden aanbevolen. Het watervolume is afhankelijk van de beoordeling van de patiënt. Patiënten kunnen

•

Veroorzaakt spanning in de relatie met zijn vrouw omdat hij geen

transittijd van de (dalende) dikke darm naar het

Het gebruik van transanale irrigatie (TAI) met conussystemen wordt bij patiënten met LARS aanbevolen1

•

Terughoudend om de kleinkinderen op school op te halen vanwege

en vrienden. Zijn zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn enorm toegenomen.

Christensen, P et al. “Management guidelines for Low Anterior Resection Syndrome – the MANUEL project”
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Neurogene darmdisfunctie (NBD)

Dwarslaesie (ruggenmergletsel)

Neurogene darmdisfunctie (NBD) is het onvermogen om defecatie onder controle te houden als

Achtergrond

gevolg van een verslechtering van of letsel aan zenuwweefsel dat de dikke darm en het rectum
innerveert. Symptomen zijn onder meer6:

Case
#NBD

29-jarige man, vrijgezel, motorongeluk, met ruggenmergletsel onder T12 en een
areflexische darm. Enkele maanden in revalidatiecentrum doorgebracht, ontslagen
en bij zijn ouders in hun bungalow gaan wonen Niet in staat om terug te keren

•

Obstipatie door langzame doorgang (STC)

naar het appartement vanwege gebrek aan rolstoeltoegang. Heeft een volledig

•

Fecale incontinentie

bewegingsbereik in het bovenlichaam.

•

Passieve soiling

•

Verlies van gevoel dat de darm vol is

Symptomen

NBD kan leiden tot een langere hoeveelheid tijd die wordt besteed aan defecatie, samen met
beperking van sociale activiteiten. Kan daardoor een negatieve invloed hebben op de kwaliteit
van leven.

•

Verstopping

•

Niet in staat om ontlasting uit te scheiden

•

Onvoorspelbare fecale incontinentie

Impact op het leven
Wie krijgt te maken met neurogene darmdisfunctie?

7–11

•

Zijn hele leven is veranderd

•

Invloed van zijn darmen op zijn leven
erger omdat er geen routine is en het

•

Ruggenmergletsel (SCI): tot 95% meldt obstipatie en 75% heeft episodes van fecale

volledig onvoorspelbaar is

incontinentie ervaren. Patiënten melden dat darmdisfunctie het belangrijkste probleem is bij

Reflex
darmdisfunctie

Areflexische
darmdisfunctie

Verlies van gevoel voor defecatie

Verlies van gevoel voor defecatie

Verlies van vermogen om defecatie
uit te stellen

Verlies van vermogen om
defecatie uit te stellen

Ontregelde colonmotiliteit leidt tot
onregelmatige darmfunctie

Ontregelde aanvoer van ontlasting aan het sigmoïd en het
rectum

Mogelijke significante vermindering
van de colon transittijd

Denervatie van externe anale
sluitspier

Ontregelde defecatie

Verminderde spanning van
inwendige anale sluitspier

Fecale belasting

Fecale belasting

een breed scala aan andere gevolgen.
•

Multiple Sclerose (MS): twee derde heeft last van obstipatie en/of fecale incontinentie

•

Spina bifida: slechts 32% meldt een normale darmfunctie

•

Ziekte van Parkinsonobstipatie treft 25-63%

•

Beroerte: kan ook leiden tot NBD, met chronische fecale incontinentie bij 15% van de
patiënten

Behandeling
•

Regelmatig gebruik van laxeermiddelen

•

Manueel legen – heeft dit geprobeerd maar
niet enthousiast

•

Bereid om transanale irrigatie te proberen

Bron: Coggrave et al. (2012) “Guidelines for Management of Neurogenic
Bowel Dysfunction in Individuals with Central Neurological Conditions” MASCIP

Het gebruik van transanale irrigatie (TAI) met conussystemen bij patiënten met NBD

Transanale irrigatie gestart
TAI is een gunstige behandeling voor NBD, waardoor de darmfunctie wordt verbeterd12. De keuze

•

Tijdens revalidatie werd getoond en aangeleerd hoe hoog volume conus-irrigatie gebruikt kan worden

van een conus- of katheterproduct is afhankelijk van de beoordeling van de patiënt, bijvoorbeeld1:

•

Begon met dagelijkse transanale irrigatie met een volume van 500 ml water

•

Verhoogde waterhoeveelheid tot 800 ml in een week

•

Stabiliteit op het toilet

•

Manuele functie zoals behendigheid, kracht en polsflexibiliteit

•

Manueel rectaal onderzoek

Resultaten
•

Opvolging na 3 weken: aangemoedigd om verder te gaan met transanale irrigatie en laxeermiddelen

•

Opvolging na 8 weken: vond dat irrigatie om de dag goed werkte en hoefde daarom slechts 3x per week
een transanala irrigatie uit te voeren

Referenties (vervolg):
6. Emmanuel, A (2010) “Managing neurogenic bowel dysfunction”, Clinical Rehabilitation, 24 (6): 483–8
7.

Nafees, B et al. (2016) “Managing neurogenic bowel dysfunction: what do patients prefer? A discrete choice experiment of patient preferences for transanal irrigation
and standard bowel management”, Patient Preference and Adherence, 17 February 2016

8.

•

Ontlasting via transanale irrigatie, was veel gelukkiger nu er niet handmatig ontlasting verwijderd hoefde
te worden

Bildstein, C et al. (2017) “Predictive factors for compliance with transanal irrigation for the treatment of defecation disorders”, World Journal of Gastroenterology, 23
(11): 2029-2036

9.

Hutling, C (2020) “Neurogenic Bowel Management Using Transanal Irrigation by Persons with Spinal Cord Injury”, Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North
America, 31 (3): 305-18

10. Emmanuel, A et. al. (2018) “Transanal irrigation using a cone system in patients with Lower Motor Neurone in Spinal Cord Injury, Poster presentation 2018
11. Glickman, S & Kamm, MA (1996) ”Bowel dysfunction in spinal-cord-injury patients”, Lancet, 347(9016): 1651-3
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Bestelinformatie
Suggested ordering

Bestelcode

Product

56102-015

Basisset

56301-015

Conus accessoire set

15 x conussen

56301-001

Waterzak accessoire set

1 x waterzak met handpomp en waterstroomregelaar

1 x waterzak met handpomp en waterstroomregelaar,
15 x conussen, 1 x haak, 1 x Toilettas
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