Uitwendige Fecale Katheter
Zekerheid – Waardigheid – Kwaliteit van Leven

Als u meer informatie wilt, of monsters wilt ontvangen van de
Uitwendige Fecale Katheter van Furine, neem dan contact op met
GD Medical, exclusieve distributeur van de producten van Furine,
via:
info@gdmedical.nl of telefoon: 040- 3031 099
U kunt ook onze website bezoeken:
www.gdmedical.nl
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Ervaar nieuwe voordelen bij het omgaan met sijpelen van
ontlasting met Furine's Uitwendige Fecale Katheter - de eerste
niet-invasieve fecale katheter op de markt.

Furine ontwikkelt medische disposables, voornamelijk voor
patiënten die lijden aan fecale incontinentie. Fecale incontinentie
is een probleem dat in bijna alle zorgsegmenten voorkomt. Het
veroorzaakt voor veel patiënten veel ongemak.
Het doel van Furine is om de kwaliteit van leven te verbeteren
van mensen die worstelen met fecale incontinentie. Bovendien
willen we de dagelijkse werkdruk voor zorgverleners verlichten.
De producten van Furine zijn innovatief, veilig, huidvriendelijk en
discreet.
Furine heeft een Uitwendige Fecale Katheter ontwikkeld, de
eerste niet-invasieve fecale katheter op de markt die vloeibare,
sijpelende ontlasting opvangt (Bristol Stool Scale type 6 en 7).

Fecale Opvangzak
Voordelen Fecale Opvangzak:
 bevat een krachtig koolstoffilter dat voorkomt
dat geur ontsnapt uit de opvangzak
 is discreet, de inhoud is niet duidelijk zichtbaar
voor bezoekers
 bevat een geïntegreerd venster, waardoor de
zorgverlener de ontlasting in de zak kan observeren en meten
 heeft een sterk sluitmechanisme dat lekkage uit de zak na gebruik
voorkomt

Medical Skin Wipe
Uitwendige Fecale Katheter
Voordelen van Uitwendige Fecale Katheter:
 Anatomisch aangepast aan de perianale huid.
 Technologie op 100% siliconenbasis, en
daardoor een zeer huidvriendelijk product
 Ontworpen om uitwendig te worden
aangebracht op de peri-anale huid. Dit maakt het comfortabeler
voor bewuste patiënten.
 Bestaat uit zacht materiaal. Dit vermindert het risico op
decubitus en maximaliseert het comfort van de patiënt.
 Kan worden gebruikt door patiënten die in stoelen zitten.
 Niet-invasief ontwerp
 Bevat een bedhanger met een veilig vergrendelingsmechanisme
dat ervoor zorgt dat de verbinding met de opvangzak niet per
ongeluk los raakt.
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Medical Skin Wipe is een medisch reinigingsdoekje dat is
ontworpen om de huid voor te bereiden op het aanbrengen van de
Uitwendige Fecale Katheter, door overtollige olie van de huid te
verwijderen.
Medical Skin Wipe wordt ook gebruikt bij het verwijderen van de
Uitwendige Fecale Katheter, vanwege het vermogen om de
kleefstof effectief op te lossen en voorzichtig van de huid te
verwijderen.
Voordelen van Medical Skin Wipe:
 Prikt niet.
 Geeft geen irritatie van de huid.
 Bevat geen alcohol of parfum.
 Bevat geen olie, waardoor de Uitwendige Fecale Katheter goed
op de huid wordt aangesloten.

