Assura
Irrigationssæt
• Blød konus
• Visuel kontrol af vandets
indløbshastighed
• Ekstra langt skylleærme

Assura Irrigationssæt

Irrigation er selvkontrol
Irrigation kan anvendes af kolostomiopererede med en sigmoideostomi og giver mulighed for at genvinde kontrollen over tarmudtømning. Ved irrigationsmetoden opnår
den stomiopererede en større frihed
og diskretion. Frihed - fordi den
stomiopererede nu har mulighed for
at bruge mere diskrete bandager.
Diskretion - fordi afgangen af luft fra
stomien i reglen mindskes betydeligt.

Diskrete bandager
For at få den størst mulige glæde af at
irrigere anbefales det at benytte en lille
diskret bandage mellem irrigationerne.
Coloplast har udviklet et sortiment af
diskrete bandager såsom Assura
Conseal proppen, Assura MiniCap
eller Assura miniposer.

Vandets indløbshastighed kontrolleres let v.h.a. møllehjulet i regulatoren
- selv for stomiopererede med svage
fingre.
Assura Irrigationssæt består af en
vandpose og en konus. Skylleærme,
presseplade og bælte bestilles separat og - hvis man i forvejen bruger
Assura 2-dels systemet - også
basisplader.
Sættet leveres i en praktisk toilettaske.

Den bløde konus er skånsom for tarmen

Nemt i brug
Assura Irrigationssystem er nemt at
bruge. Efter instruktion og oplæring
sammen med en stomisygeplejerske
er den stomiopererede selv i stand til
at irrigere derhjemme.

Sortimentsoversigt
Beskrivelse

Produktnr.

Str./mm

Antal pr. æske

Irrigationssæt

1501

1

Vandpose

1511

1

Konus

1110

4

Skylleærme

12834
12835
12836

Bælte

0421

Presseplade

12820

40
50
60

30
30
30
10

60

5
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Vandposen har et indbygget termometer til at aflæse vandets temperatur. Den korrekte vandtemperatur
skal være mellem 36-38° C. Posen
er desuden udstyret med en måleenhed til at sikre den korrekte
mængde vand.

