Beknopte handleiding.
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Conus met hydrofiele coating
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Lees de gebruiksaanwijzing in de doos zorgvuldig
door voordat u begint.
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Neem bij twijfel contact op met uw arts of
verpleegkundige voor hulp bij uw begeleiding door
het proces.

Hoe Qufora IrriSedo MiniGo te gebruiken
1

Was en droog uw handen.
Open het deksel. De
handpomp met open deksel
onder de kraan houden en
tot de binnenrand vullen met
lauw kraanwater (36-38°C).

6 Ga op de wc zitten of
hang boven de wc. Breng
voorzichtig de conus tot aan
de basis in het rectum.

2

Als de handpomp tot de
binnenrand gevuld is, houd
de handpomp vast aan het
bovenste gedeelte en sluit het
deksel totdat u een klik hoort.
Zorg ervoor dat wanneer u het
deksel sluit dat beide zijkanten
(door erop te drukken) van het
deksel goed dicht zijn.

7 De conus is nu in de juiste
positie. Knijp nu voorzichtig
in de handpomp om water
in het rectum te brengen. In
de handpomp kan meerdere
keren geknepen worden om
water in te brengen.

3

Open het zakje van de conus
aan de geperforeerde lijn.
Met de conus nog in het
zakje, de conus stevig op de
kleine ronde opening van
het deksel drukken om het
geheel in elkaar te zetten.

8 Verwijder de conus uit het
rectum. Fecale materie en
water vallen in de wc.

4

Bevestig het lege zakje
aan een oppervlak
gebruikmakend van
het kleefgebied aan de
achterkant van het zakje.

9 Plaats de gebruikte conus in
het zakje en scheid de twee
delen.

5

Om de hydrofiele coating
op de conus te activeren, de
conus met water nat maken
tot aan de basis. Knijp zachtjes
in de handpomp, totdat er
water uit de conus komt, om
te ontluchten. Het is nu klaar
voor gebruik.

10 U kunt het zakje vouwen
en sluiten met behulp van
het kleefgebied. Daarna
weggooien met het
huishoudelijke afval. De
conus is uitsluitend voor
eenmalig gebruik en mag
niet worden hergebruikt.

k
Kli

Kleefgebied

Een paar
seconden

Reiniging en opslag
Verwijder eventueel achtergebleven water uit de handpomp. Maak de buitenkant van de handpomp schoon met lauw
water en een milde zeep. Afspoelen en drogen. Berg de handpomp op met het deksel open, uit direct zonlicht en in
een droge en geventileerde ruimte tussen 0 en 30°C. Was en droog uw handen.

Raadpleeg vóór gebruik altijd het document 'Gebruiksaanwijzing' dat bij het product wordt geleverd
www.qufora.com

