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Peristeen® Analprop
- for personer med luft- eller afføringsinkontinens

Analproppen er
∙∙ let at håndtere
∙∙ let at indføre
∙∙ let at fjerne
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Peristeen® Analprop
Peristeen Analprop
- er et enkelt og effektivt hjælpemiddel, der sætter en
stopper for et stort problem: Luft- eller afføringsinkontinens.
Analproppen kan bruges af personer med luft- og
afføringsinkontinens og fungerer ved at holde afføringen
tilbage i endetarmen.

Effektiv i brug
Peristeen Analprop folder sig ud inde i tarmen og bliver
3-4 gange større end den oprindelige størrelse. Den
tager form efter tarmvæggen og beskytter således mod
utæthed. Det betyder også, at risikoen for hud- og
lugtgener reduceres betydeligt.
Proppen kan sidde i tarmen i op til 12 timer.

Analproppen kræver en kort tilvænningsperiode, hvis
man har normal følelse i endetarmsområdet. For dem,
der har nedsat eller ødelagt følelse, vil det kun i få
tilfælde være nødvendigt med en tilvænningsperiode.
Afføringen skal helst være fast og formet. Analproppen
må ikke bruges ved diarré.
Blødt materiale
Peristeen Analprop er fremstillet af et blødt og behageligt
skummateriale, der bevarer sin blødhed i brug, og
tillader luft at passere.
Simpel håndtering
Analproppen holdes sammenpresset af en vandopløselig
film. Når proppen føres op i endetarmen, kommer filmen
i kontakt med varme og fugt fra tarmen, hvorefter den
opløses. Dette sker i løbet af 30 sekunder.

To størrelser
Da to mennesker ikke er ens, findes analproppen i to
størrelser: Lille og stor. Prøv begge størrelser for at finde
den, der passer bedst.
Tilbehør
Peristeen Analprop leveres med en tube gel, som
smøres på spidsen af proppen for at lette indføringen.

Produktoversigt
Peristeen Analprop
Foldet

Ufoldet Størrelse Varenummer

Diameter
12 mm

37 mm

Lille

1450

13 mm

45 mm

Stor

1451
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