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Tilbakemelding fra 
Renew® Inserts brukere:
«Jeg kan gå ut uten å være redd for hva som 
kan skje. Jeg kan gå på kino, restaurant og 
nyte hverdagen. Jeg kan sosialisere, venner 
kommer på besøk og jeg besøker dem. Dette 
var ikke mulig før Renew® Inserts.»  

(Dame 60 år)

«Før Renew® Inserts var dagene med 
aktivitet begrenset utenfor hjemmet. Jeg 
måtte også alltid vite hvor nærmeste toalett 
var før jeg gikk noe sted. Jeg måtte bruke 
doble bleier bare for å gå til butikken»  

(Mann 49 år)

«Renew® Inserts har gitt meg ny frihet og 
mulighet til å være ute i lengre perioder. Jeg 
kan igjen spise krydret mat sammen med 
venner. Jeg kan svømme og være hjemmefra 
i lengre perioder»  

(Dame 44 år)

«Renew® Inserts er enkel å bruke takket 
være applikatoren, hvordan den er utformet 
og hva den er laget av. Jeg har hatt mere 
ubehag av en tampong enn jeg noen gang 
har hatt av Renew® Inserts.» 

Prøv Renew® Inserts
Renew® Inserts er på blå resept og leveres 
ut fra bandagist og apotek. Diskuter med 
din fastlege om analproppen passer for 
deg.
Ta denne brosjyren med deg neste gang du 
tar kontakt med lege, stomisykepleier, 
apotek  eller bandagist.

På blåresept
Refusjonsberettiget etter § 5-1, 
hjemmel 501. 

Vare Varenr./               Antall 
HELFO nr.    pr eske 

Renew Inserts FG 715
Start kit  (3 reg +2 stor) 872346

5

Renew Inserts  FG 730
Regular størrelse 986916 30

Renew Inserts FG 731
Large størrelse 933905

30
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ANALPROPP

Forhandler

Forberedelse og innføring

Sitt på toalettet og før inn analproppen forfra eller 
bakfra. En annen innføringsstilling er å hvile på 
én hofte mens du sitter på toalettet eller ligger på en 
seng hvis det er mer behagelig. Plasser Renew-
innleggets toppskive slik at den hviler lett mot anus(3). 
Slapp av i musklene og før analproppen forsiktig inn i anus 
til du føler at applikatoren berører anus(4). Trekk 
applikatoren forsiktig tilbake(5). Analproppens bunnskive 
skal hvile like utenfor anus (6). Kast applikatoren i i vanlig 
husholdningsavfall. 

                                              Brukerveiledning i pakningen 



Plages du av ufrivillig 
lekkasje av avføring ?
Accidental Bowel Leakage (ABL) betegner 
ukontrollert lekkasje av avføring. I 
motsetning til hva de fleste tror er ABL 
ikke bare et problem for eldre, både menn 
og kvinner i alle aldre kan være berørt.

Studier viser at rundt 1 av 5 kvinner over 
45 år opplever ABL(1) det samme gjelder 
menn (2). Det første skrittet er å snakke 
med din fastlege eller sykehuslege om 
problemet, det finnes hjelp.

Renew® Inserts
Renew® Inserts er et nytt produkt utviklet 
for de som lider av ufrivillig 
avføringslekkasje. Med  Renew® Inserts 
kan du leve et normalt og aktivt liv.

Trygg og effektiv
Renew® Inserts settes inn i endetarmen og 
tetter lekkasje fra innsiden.  

Renew® Inserts 
reduserer ABL 
med 82% og er 
påvist å være 
sikker og trygg i 
bruk ved klinisk 
studie (3).

Myk, komfortabel og 
lett å bruke
Renew® Inserts  er laget av mykt silikon og 
tilpasser seg kroppen din for en behagelig 
passform.  Renew® Inserts og fingertupp-
applikatoren er begge engangsprodukter.

Renew Medical har forsket, utviklet og 
klinisk testet Renew® Inserts i over 7 år i 
USA og Europa. Renew® Inserts er unikt i 
sin kombinasjon av sikkerhet, effektivitet, 
komfort og brukervennlighet.

Brukertilfredsmålinger  gir 4,8 poeng av 5 
etter nesten 3 års kontinuerlig bruk.(4)

Spørsmål og svar

1. Hvor lenge kan jeg bruke en Renew®
Inserts?
Renew® Inserts kan brukes
kontinuerlig dag og natt. En enkelt
Renew® Inserts kan benyttes inntil
neste avføring er på vei eller den kan
skiftes ut som du selv ønsker

2. Kan Renew® Inserts gå oppover i
tarmen?
Nei, kliniske studier viser at Renew®
Inserts kommer ut når brukeren har
avføring.

3. Kan jeg bade og være fysisk aktiv
når jeg bruker Renew® Inserts?
Ja, du kan være aktiv på alle områder
når du bruker analproppen.
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