
Qufora® IrriSedo Klick
- selvtillit til å nyte livet

BrukerveiledningRektal irrigasjon



Hva er rektal irrigasjon?

Problemer med avføringen, enten som følge 
av inkontinens eller forstoppelse, kan påvirke 
helsen og livskvaliteten alvorlig. En effektiv 
løsning på disse problemene er rektal irrigasjon 
– også kalt transanal irrigasjon (TAI). Det er en 
metode som har blitt brukt i flere århundrer.

Under irrigasjonsprosessen blir vann ført inn i 
tykktarmen via anus. Vannet hjelper deg med å 
få avføring. 

Regelmessig irrigasjon er en svært effektiv måte  
for å forebygge forstoppelse eller fekal 
inkontinens i 24 til 48 timer.

Irrigasjon kan redusere tiden du tilbringer på 
toalettet. Du får kontroll over avføringen, og du 
bestemmer selv tidspunkt og stedet.

FORDELER VED Å BRUKE REKTAL IRRIGASJON

→Bidrar til å unngå anal inkontinens
→Bidrar til å forebygge forstoppelse og relaterte problemer
→Kan redusere tiden som brukes på toalettet
→Reduserer risikoen for urinveisinfeksjon
→Kan redusere bruken av og behovet for avføringsmidler

Velkommen

Instruksjoner og generelle spørsmål 
Helsepersonellet vil introdusere deg til 
Qufora® IrriSedo Klick og lære deg hvordan 
du bruker produktet. 

I tillegg til råd fra helsepersonell, vil dette 
heftet gi deg hjelp mens du bruker produktet. 
Du finner vanlige spørsmål og svar som vil 
hjelpe deg gjennom irrigasjonsprosessen din.

Det er viktig at du opprettholder kontakt med 
helsepersonell når du begynner irrigasjonen. 
De kan gi deg veiledning og støtten du 
trenger. 

Medisinsk dagbok
En Qufora®-medisinsk dagbok er tilgjengelig 
for deg og helsepersonell for å holde oversikt 
over fremgangen din. 

Du kan bruke den medisinske dagboken hver 
dag for å finne den beste rutinen for deg.

I dette heftet vil vi gi deg råd og veiledning om bruk av Qufora® IrriSedo Klick. 
Vi vil hjelpe deg gjennom hele prosessen, slik at du får mest mulig ut av rektal irrigasjon.



Når du starter å bruke Qufora® IrriSedo Klick

Du bør forvente at tarmene kan ta litt tid å 
justere seg til irrigasjonsprosessen, men hvis 
du har litt tålmodighet, vil du snart oppdage at 
utholdenheten er verdt det.

Hvis du tar noen legemidler som en del av din 
tarmhåndteringsrutine, bør du fortsette å gjøre 
det til noe annet er avtalt med helsepersonell. 
Helsepersonellet vil også gi deg råd om hvor ofte 
du bør gjennomføre irrigasjonen. En vanlig rutine 
ville være å gjennomføre irrigasjon hver dag i 
minst tre måneder. 

Forstå hvordan Qufora® IrriSedo Klick fungerer
Før du starter, er det en god idé å montere 
produktet noen ganger og fylle det med vann, 
slik at du blir mer kjent med hvordan det 
fungerer.

Ikke gi opp
Ikke gi opp hvis resultatene ikke samsvarer med 
forventningene dine med en gang. Ideen er å 
komme inn i en rutine, slik at du kan føle deg 
trygg på å nyte livet.

Forklaring av systemet

Qufora® IrriSedo Klick er utformet til å være brukervennlig helt fra starten av. 

Enkel klikk-kobling 
Koblingene er utformet for å gi hørbar, 
visuell og sensorisk tilbakemelding for 
sikker montering. Klikk-koblingene gjør 
systemet enkelt å sette sammen. Ingen 
vridning eller justering er nødvendig.

Hydrofilt kateter
Engangskateteret har et hydrofilt belegg 
for komfortabel innsetting.  Det er bare å 
dyppe kateteret i vann, og det er klart til 
bruk. 

Kateter med base med godt grep
Kateteret har base med godt grep for 
kontrollert innsetting og fjerning.

Vannoppblåst ballong 
Den vannoppblåste silikonballongen sikrer 
en forsegling i rektum. 

Myk vannpose utstyrt med en ventil
Med en myk vannpose kan du velge 
mellom tyngdekraften og en pumpe når 
du tilfører vann til tarmen. Den skal ikke 
plasseres høyere enn skulderhøyde.

Myk pumpe i håndstørrelse, enkel å 
komprimere
Pumpen passer godt i hånden. 
Utformet for å kreve minimalt trykk 
for å kontrollere vannmengden 
som trengs. Pumpen er utstyrt med 
en tilbakeslagsventil som hindrer 
tilbakestrømming.

Logisk 1-2-3-4 kontrollenhet
Kontrollenheten har en skjerm som 
er enkel å lese, en 1-2-3-4-logikk med 
klokken og en skive som er enkel å bruke.

Diskré kateterpose 
Kateteret leveres i en diskret hygienisk 
pose som også kan brukes til kassering av 
engangskateteret etter irrigasjon. 



Bruk bare irrigasjon som avtalt 
med kvalifisert helsepersonell og 
etter å ha gjennomgått grundig 
opplæring.

Slik bruker du systemet

Les grundig bruksanvisningen som følger med i esken før du 
starter. Hvis du er i tvil, ta kontakt med helsepersonell for hjelp 
med å veilede deg gjennom prosessen.

De neste sidene vil ta deg gjennom nøkkeltrinnene i prosessen.

→ Systemets komponenter

→ Slik bruker du kontrollenheten

→ Slik bruker du systemet

→ Rengjøring og oppbevaring

!
Bruk den anbefalte vannmengden
Bare gjennomfør irrigasjon med vannmengden som er anbefalt av helsepersonell. Vanligvis er 
dette rundt 300 - 500 ml, men ikke mer enn 1000 ml. Målet er å bruke minst mulig vannmengde 
for å gi deg det beste resultatet. 

Gjennomfør en irrigasjon hver dag
For å komme inn i en rutine bør du gjennomføre en irrigasjon hver dag de første 3 månedene 
(med mindre helsepersonell ber deg om å gjøre noe annet). Dette vil hjelpe deg med å komme 
inn i en rutine.

Ikke stopp medisinen din
Ikke stopp eller reduser tarmmedisinen din med mindre helsepersonell har bedt deg om det. 
Dette er fremdeles nødvendig til tarmen blir vant til irrigasjon. Deretter kan helsepersonell råde 
deg til å redusere eller stoppe den.

Drikk vann
Sørg alltid for å drikke vannmengden som helsepersonell anbefaler. Hvis vanninntaket er for 
lavt, kan det føre til at vannet som er tilført under irrigasjonen blir beholdt og absorbert av 
tarmen.

Skaff deg ytterligere materiell 
Sørg for at du ikke går tom for materiell. Bestill regelmessig og i tide.

Viktig informasjon

→

→

→

→

→



1

2

3

4

5

Fyll vannposen og heng eller plasser den ikke høyere enn skulderhøyde. 

Sett sammen de ulike komponentene.

Fukt kateteret med vann for å aktivere smøringen.

Sett kateteret inn i rektum.

Fyll ballongen.

Tilfør vann til tarmen.

Tøm ballongen og fjern kateteret.

Vann og avføring vil tømmes fra tarmen.

Hvordan fungerer det?
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Systemets komponenter

Vannpose – 1500 ml med 
en slange og en ventil 

Pumpe- og kontrollenhet 
med borrelåsstropp 

Klikkslange og 
koblinger

Rektalt kateter med et hy-
drofilt belegg og en vannopp-
blåst ballong

- engangsbruk
- kan brukes 15 ganger - kan brukes 90 ganger - kan brukes 15 ganger



 Slik bruker du kontrollenheten

Trinnvise posisjoner 1-2-3-4 for kontrollenheten

Bruk pumpen til å 
klargjøre systemet. 
Fyll opp slanger, 
pumpe og kateter med 
vann, dette tømmer 
luftsystemet.

Ballongen vil tømmes 
og kateteret kan fjernes 
fra rektum.

Når kateteret er i 
rektum, bruk pumpen 
til å fylle 
ballongen og danne en 
vanntett forsegling.

Bruk pumpen eller 
tyngdekraften til å føre 
inn vann i rektum.

Hvis pekeren dreies til en prikk vil systemet pauses og stoppe vannstrømmen.

Systemet fungerer ved å dreie kontrollenheten trinnvis med klokken
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Koble vannposens slange 
til pumpen. 

Koble klikkslangen til 
kontrollenheten ved hjelp 
av klikk-koblingen.

Fyll vannposen med 
mengden lunkent vann 
fra kranen som er anbefalt 
av helsepersonell, og 
ytterligere 300 ml for 
klargjøring av systemet. 

Koble den andre enden 
av klikkslangen til 
kateteret ved hjelp av 
klikk-koblingen.

Slik bruker du systemet

1 2 3 4

•

Drei kontrollenheten 
til posisjon 1.
Åpne ventilen på 
vannposen.

1Åpen ventil



Pump vann inn i systemet 
og klem på pumpen. Sørg 
for å holde pumpen med 
kontrollenheten pekende 
oppover. Når pumpen er full 
av vann slik at ikke noe luft er 
igjen og vann kommer ut av 
tuppen på kateteret, stopper 
du vannstrømmen ved å snu 
kontrollenheten til en prikk.

Sitt på eller over toalettet, 
og fest kontrollenhetens 
stropp til låret om 
nødvendig. Sett kateteret 
forsiktig inn i 
rektum.
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Drei kontrollenheten til 
posisjon 2. Trykk sammen 
pumpen 1–2 ganger eller slik 
helsepersonell anbefaler å 
blåse opp ballongen med vann. 

Drei kontrollenheten til 
posisjon 3.
Pump vann langsomt 
inn i tarmen eller la 
vannstrømmen bruke 
tyngdekraften. For 
å stanse eller pause 
vannstrømmen, drei 
kontrollenheten til en 
prikk. 

Drei kontrollenheten til 
posisjon 4 og lukk ventilen. 
Dette vil tømme ballongen. 
Forbli sittende på toalettet og 
fjern kateteret forsiktig. Vann 
og avføring vil nå tømmes fra 
tarmen.
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Klikk av kateteret 
og kast det i 
kateterposen. Kast det i 
husholdningsavfallet.

Rengjøring og oppbevaring

Tøm alle komponentene for vann. Rengjør utsiden av systemet med vann og mild såpe. Oppbevar utstyret på et 
tørt sted, borte fra direkte sollys og varme. Vask og tørk hendene.

•
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Heng eller plasser 
vannposen ikke høyere 
enn skulderhøyde i forhold 
til sittestillingen din. Nå 
kan du føre inn vann ved å 
bruke tyngdekraften eller 
pumpen.

base

Fukt kateteret 
med vann opp til 
basen for å aktivere 
smøringen.



Vanlige spørsmål

Hva om jeg har smerter eller blødning når jeg 
setter inn kateteret?

Mindre blødninger kan skyldes traume fra 
kateterinnsetting. Husk å aktivere smøringen på 
kateteret ved å dyppe kateteret i vann før det 
føres langsomt og forsiktig inn i rektum.

Hvis mindre blødning eller smerte vedvarer, 
ta kontakt med helsepersonell. Hvis du 
har overdreven smerte eller blødning, søk 
umiddelbart legehjelp.

Hva om vannet lekker ut når jeg pumper det 
inn i tarmen?

Sørg for at kateteret er satt langt nok inn i 
rektum, ikke lenger enn den brede basen på 
enden av kateteret. Hvis vannet fremdeles lekker 
ut etter at du har pumpet det antall ganger 
som du har blitt anbefalt, må du kontakte 
helsepersonell før du foretar justeringer.

Hva om det ikke kommer ut noe vann etter at 
jeg har fjernet kateteret?

Vent i noen minutter, eller du kan prøve å hoste 
og massere magen.
Dette kan bidra til å starte avføringen. 

Noen ganger kan du være dehydrert og vannet 
absorberes i tarmene dine. Hvis dette vedvarer, 
ta kontakt med helsepersonell. 

Hva om vann fra kranen ikke er trygt å drikke? 

Bruk flaskevann eller avkjølt kokt vann.

Hva om jeg fortsatt har avføring som kommer 
ut etter at irrigasjonsøkten er ferdig?

Dette kan være noe som skjer i de tidlige 
stadiene av irrigasjon. Dette problemet kan løses 
etter at irrigasjon har vært gjennomført en stund.

Hvis det ikke løser seg, snakk med helsepersonell 
for ytterligere råd.

Hvordan skaffe seg utstyr

Ta kontakt med apotek eller bandagist.



xx
xx

Varenr./ HELFO nr 

59101-002 / 840830
Irrisedo Klick balloon 
sett m/2 kateter

1 x kontrollenhet med pumpe , 2 x rectalkatetrer,  1 x  vannpose, 
1 x slange, 1 x krok, 1 x toalettveske

59301-010 / 930824 Irrisedo Klick kateter

59050-001 / 890938 Irrisedo Klick slange 1 stk slange

59201-015 / 911882

54060-002 / 915813

 Qufora® IrriSedo Klick

10 stk rectalkateter

Qufora® er et registrert varemerke som tilhører MBH-International A/S. Med enerett for MBH-International A/S, 3450 Allerød, Danmark.

Produsent
MBH-Internasjonal A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark

Tlf.: +45 88 30 05 92
Faks:   +45 88 30 05 93
info@qufora.com
www.qufora.com

Distribueres av   
Tlf:   22 72 03 00KvinTo AS 
Fax: 22 72 03 01Brobekkveien 107  

0582 Oslo  E-post: post@kvinto.no
www.kvinto.no

Irrisedo Klick vannpose 
m/15 kateter
Irrisedo festebånd 2 stk 2 stk festebånd

1 stk vannpose med 15 kateter




