Qufora® IrriSedo
Konussystem
Naturlig og enkel
rektal irrigasjon

NYHET
belagt
engangskonus

Kom enkelt i
gang med
irrigasjon

Irrigasjon – den naturlige løsning

Veiledning til deg som skal bruke Qufora® IrriSedo

Forskning viser at hver 10. av oss har
problemer med avføringen. Enten at vi ikke
kan holde på den eller at vi ikke klarer å
tømme tarmen – dette til ubehag og skade
for helse og livskvalitet.

I dette heftet får du råd og veiledning i bruk av Qufora IrriSedo Konussystem. Vi
skal hjelpe deg gjennom hele prosessen så du får best mulig utbytte av å irrigere.

En naturlig løsning på problemene er rekal
irrigasjon – også ofte omtalt som transanal
irrigasjon (TAI) eller anal irrigasjon. Dette er
en metode som har vært kjent i århundre.
Ved irrigasjon settes det inn vann i tarmen via
endetarmen. Vannet stimulerer tarmen slik at
avføringen kommer ut.
Studier har påvist at regelmessig irrigasjon er
en effektiv metode for å unngå forstoppelse
eller redusere ufrivillig avgang av avføring i
opp til 48 timer.
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Med irrigasjon begrenses tiden som brukes på
toalettet vesentlig. Du får kontroll på
avføringen og du bestemmer selv tid og
sted..

«Det er godt å
føle seg ren og
mest av alt, å
kjenne at jeg har
kontroll...»

Det er viktig at du gjennom hele forløpet har
kontakt med lege eller sykepleier slik at de
kan gi deg den personlige veiledning og
støtte som du har behov for.
Instruksjon og generelle spørsmål
Legen eller sykepleieren vil i utgangspunktet
introdusere og lære deg hvordan du bruker
Qufora®IrriSedo Konussystem.
Dette heftet forteller om produktet og vil
instruere deg i bruken. Likedan inneholder
heftet spørsmål og svar samt informasjon om
hvor du kan henvende deg hvis du har bruk
for hjelp.

Dagbok
I den vedlagte dagboken kan du følge dine
fremskritt. Dagboken fylles ut i takt med at
irrigasjonsprosessen går fremover slik at det er
enkelt å følge med på hvordan det går.
Bruk dagboken hver dag, da det vil hjelpe
legen eller sykepleieren med å tilrettelegge
riktig rutine.
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Når du starter å bruke Qufora® IrriSedo
De fleste synes det er lett å bruke Qufora®
IrriSedo Konussystem allerede fra starten og at
deres avføringsproblemer hurtig kommer under
kontroll. For andre kan det ta noe lengre tid å
komme inn i en rutine. Du kan regne med at du
må øve litt i begynnelse, men innsatsen er verdt
det til slutt.
For noen vil tarmen fort bli vant til prosessen,
og for andre vil det kreve at man samtidig
fortsetter med f.eks. medisin i en periode. Vi
anbefaler å benytte irrigasjon hver dag i minst
tre måneder.
Ikke gi opp
Gi ikke opp, selv om resultatet ikke lever opp til
dine forventninger med det samme. Hensikten
er å etablere en rutine, slik at du kan nyte ditt
liv uten å bekymre deg for din avføring.
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Qufora® IrriSedo Konussystem

Forstå ditt Qufora® IrriSedo Konussystem
Før du starter, er det en god idé å koble
sammen produktet noen ganger og fylle det
med vann, slik at du blir fortrolig med det, ser
hvordan det virker. Da blir oppstarten
enklere.
Enkel og skånsom irrigasjon
Konusen i Qufora® IrriSedo er engangs.
Konusen er belagt med et hydrofilt lag, det
aktiveres i vann før bruk og gjør konusen
både silkebløt og superglatt.
Du skal altså ikke påføre gel før bruk eller
rengjøre konusen etter bruk.

Vannpose

Ventil til å
åpne og
lukke for
vann

Vannpose

Vannpumpe

Slange med
konnektor

Dermed er det både enkelt, skånsomt og
hygienisk å irrigere.
Belagt konus. Dyppes i vann og
klar til bruk med en gang

Pumpe

Hydrofilbelagt
konus til
engangsbruk
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Viktig information

Viktig information

PUMPEN

DRIKK NOK VANN

Når konusen er på plass i endetarmen, åpner du ventilen. Du kan enten velge å la
vannet renne inn av seg selv ved å henge posen opp, eller du kan benytte pumpen.

Husk alltid å drikke nok vann. Du bør drikke ca. 1-2 liter vann i løpet av dagen. Hvis
du drikker for lite vann kan du risikere at vannet du irrigerer deg med blir tatt opp
i tarmen, og derved forringes virkningen av irrigasjonen.

FORLENGELSESLANGE
Hvis du har behov for lengre slangelengde, kan forlengelseslangen benyttes (ikke på

DEN RIKTIGE RUTINE

blåresept).

Qufora® IrriSedo har hjulpet mange mennesker til et bedre liv.
For noen kommer virkningen hurtig. For andre tar det litt lengre tid.
Det viktigste er at man tar den tiden det tar for å komme i mål med rutinen.

HVER DAG
Det gir det beste resultatet om du irrigerer hver dag i tre måneder (med mindre din
lege eller sykepleier har anbefalt noe annet).

STOPP IKKE MED DIN MEDISIN
Stopp ikke med å ta dine medisiner, med mindre din lege eller sykepleier har bedt
deg om det. Din tarm må bli vant til å bli irrigert. Med tiden kan du bli anbefalt å
trappe ned dine medisiner, og til slutt kanskje slutte helt med dem.
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SÅ IKKE GI OPP
HUSK Å BESTILLE DINE QUFORA® IRRISEDO-PRODUKTER I GOD TID
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Slik bruker du Qufora® IrriSedo Konussystem
Les instruksjonen grundig før du går i gang.
Hvis det skulle oppstå tvil kan du ringe til din
lege eller sykepleier eller kontakte KvinTo AS
for at få hjelp til at guide deg i gjennom.
Før bruk
Ha alle delene klar og fyll vannposen
med lunket vann fra vannkranen før du
begynner.
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VIKTIG!

2
Fyll vannposen
med lunket vann.

Bruk kun irrigasjon etter avtale med en lege eller
sykepleier og etter grundig instruksjon.

max.
50 cm

Heng vannposen
i skulderhøyde eller
høyere (maksimalt 50 cm
over toalettsetet), om du
vil bruke tyngdekraften i
stedet for pumpe.

KONUSSYSTEMET
• Vannpose, 1500 ml, med slange og
pumpe.

Etter bruk
Konusen er til engangsbruk. Etter bruk
legges den i den lilla posen og kastes som
vanlig husholdningsavfall.

• Konus, dyppes i vann og er klar til bruk.

Delene vaskes og tørkes
Vask pumpen og vannposen med slange med
lunket vann og såpe. Skyll delene
og legg dem til tørk. Ikke utsett dem for høy
varme eller direkte sollys.

ETTER BRUK

• Eventuelt forlengelseslange.

• Konus og evt. forlengelseslange kastes etter bruk.
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Riv toppen av den
lilla posen. Fjern
beskyttelsen for tape
og heng posen på en
glatt og tørr overflate
i nærheten av
toalettet.

Sett den lilla konnektoren
fast på konusen.

• Pumpen og vannpose med slange vaskes og tørres.
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Sørg for at konusen peker
ned i toalettet. Pumpen
holdes slik at slangen til
konusen peker opp.
Ventilen åpnes, og vannet
vil begynner å renne og
fylle systemet. Når vann
kommer ut av konusen,
lukkes ventilen. Hvis vandet
ikke renner av seg selv,
benyttes pumpen.
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Konusen føres forsiktig
inn i endetarmen,
mens du sitter
på toalettet.

La vannet renne inn av
seg selv eller benytt
pumpen til stille og rolig
pumpe vann inn i rektum.

Aktiver det glatte
belegget ved å dyppe
konusen i vann.
Nå er konusen
klar til bruk.
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Fjern konusen. Nå
vil vann og
avføring renne ned
i toalettet.

Det tilrådes å bruke
ca. 500 ml.
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Ventilen åpnes.

Ventilen lukkes.

12
Separere konusen i den
lilla pose. Lukk posen og
kast i vanlig
husholdningsavfall.

Vask pumpen og
vannposen med
slange med varmt
vann og såpe.

Har du brukt forlengelseslange, skal den også
kastes.

Vask pumpen og vannposen med slange. Legg det til tørk, og ikke i direkte sollys.
Vask hendene dine.
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Spørsmål & svar
I utgangspunktet er det en god idé, at du henvender deg til din lege eller
sykepleier, hvis der er noe du er i tvil om. Dog har vi prøvd å besvare noen
av de mest vanlige spørsmålene.
Hva om det gjør vondt, eller jeg blør?
Hvis du har magesmerter eller blør skal du ta
kontakt direkte med legen.
Hva om det siver vann ut av anus,
imens jeg holder vannet inne?
Forsikre deg at du har satt inn konusen korrekt.
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Hva om det ikke kommer vann eller avføring
ut, etter jeg har fjernet konusen?
Vent et par minutter eller prøv å massere
magen. Kanskje har du ikke drukket nok vann.
Hvis det vedvarer, skal du ta kontakt med legen
eller sykepleieren.

Hva om det kommer vandig avføring ut en tid
etter at jeg har brukt Konussystemet?
Det kan godt skje i starten, men etter litt tid vil det
ofte stoppe. Kanskje skal det endres på
vannmengde du bruker til å irrigere med.
Hva om vannet jeg skal irrigere med ikke er
rent?
Da kan du irrigere med vann fra flaske
eller avkjølt kokt vann.

Så ventet
jeg bare på at
systemet skulle
virke, og tro meg,
jeg ble ikke
skuffet ...
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Nå kan jeg gå
ut og være ute
hele dagen,
uten de
konstante
bekymringene
som kan
ødelegge selv de
minste gleder ...
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Hvor mange Qufora® IrriSedo Konussystem bør
jeg bruke hver måned?
Ved daglig irrigasjon kan du hver måned ta ut
15 konus og ett komplett sett med 15 konus, dvs
totalt 30 konus.
Hvis du foretrekker at benytte forlengelseslange,
kan du kjøpe dem. Disse er ikke på blåresept.
Hvordan får jeg mitt Qufora® Irrisedo
Konussystem?
Din lege eller sykepleier gir deg en resept på de
produktene du har behov for, så får du Qufora
IrriSedo Cone utlevert hos apotek eller bandasjist.

Har du spørsmål vedrørende produktet?
Du er velkommen til at henvende deg til
KvinTo AS på telefon 22720300 eller skrive til
post@kvinto.no

Produkt

Innhold

53503-015 / 801483

IrriSedo Cone komplett med 15 konuser

1 vannpose (1500 ml) med pumpe, 1 krok, 15 konuser

52601-015 / 966994

IrriSedo 15 konuser

15 konuser

52715-015 / Ikke refusjon

Forlengeleslange

15 forlengelseslanger

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

Tel: +45 88 30 05 92
Fax: +45 88 30 05 93
info@mbh-international.com
www.mbh-international.com

Norsk leverandør
KvinTo AS
Brobekkveien 107
Tlf: 22 72 03 00
0582 Oslo
Fax: 22 72 03 01
E-post: post@kvinto.no
www.kvinto.no

Qufora® is a registered trademark of MBH-International A/S. All rights reserved MBH-International A/S, 3450 Allerød, Denmark.
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