Qufora® IrriSedo
Sengesystem
Naturlig og nænsom rektal irrigation.
Qufora® IrriSedo Sengesystem er et ‘lukket’ system
til sengeliggende.
Hver 10. af os har problemer med afføringen, som vi
enten ikke kan holde på eller komme af med – til skade
for helbred og livskvalitet.
Med rektal irrigation får du kontrol over din afføring og
reducerer tiden, du bruger på at håndtere dit afføringsproblem, væsentligt.
Qufora® IrriSedo Sengesystem er udviklet til personer,
der ikke er i stand til at sidde på eller over et toilet.

UNIKT
Lugtfrit og
hygiejnisk

Systemet er velegnet på hospitaler, plejehjem og ved
hjemmepleje, da man ved regelmæssig brug undgår
uheld og overmedicinering. Og systemet er mest af
alt et værdigt alternativ for den sengeliggende, der
på en nænsom, hygiejnisk og lugtfri måde kommer
af med sin afføring.

Velegnet til
• sengeliggende patienter
• neurologisk syge
• kronisk syge
• terminale patienter

KONTINENS

Ved daglig brug opnås kontinens,
og forstoppelse modvirkes

LIVSKVALITET

Social livskvalitet og almen fysisk
tilstand forbedres generelt

VELVÆRE

Ingen gener ved forstoppelse såsom
manglende appetit, oppustethed,
træthed og kvalme

HYGIEJNE

Forbedret intimhygiejne som følge
af kontinens

KONTROL

Kontrol genvindes, så afføringsproblemer ikke længere styrer hverdagen

HELBRED

Reducerer risiko for urinvejsinfektion
og hæmorider
Reducerer indtagelse af laksativer

Qufora® IrriSedo Sengesystem			
REF-nummer

Produkt

Indhold

53001-111

Introsæt

1 1500 ml vandpose med pumpe, 3 katetre Ø12, Ø21, Ø30, 1 gel, 1 krog, 1 opsamlingspose

53201-015

Irrigationssæt Ø12

1 1500 ml vandpose med pumpe, pose med 15 katetre Ø12, 15 geler, 1 krog, 15 opsamlingsposer

53001-015

Irrigationssæt Ø21

1 1500 ml vandpose med pumpe, pose med 15 katetre Ø21, 15 geler, 1 krog, 15 opsamlingsposer

53101-015

Irrigationssæt Ø30

1 1500 ml vandpose med pumpe, pose med 15 katetre Ø30, 15 geler, 1 krog, 15 opsamlingsposer

Producent
MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark

Tel: +45 88 30 05 92
Fax: +45 88 30 05 93
info@qufora.com
www.qufora.com

Telefon: 70 70 79 25
Email: myqufora@qufora.com

A5 card bed-180227

Qufora® IrriSedo Sengesystem er et unikt system til
at hjælpe sengeliggende patienter med afføringsproblemer. Systemet fungerer ved, at vand pumpes
ind i tarmen via et kateter og en vandpose. Vand og
afføring opsamles i en lukket pose, hvorved lugt og
kontakt med posens indhold undgås.

Qufora® er et registreret varemærke tilhørende MBH-International A/S. Alle rettigheder tilhører MBH-International A/S, 3450 Allerød, Danmark.
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