Uitwendige
Fecale Katheter
Veiligheid - Waardigheid - Kwaliteit
van Leven

Instructie voor aanbrengen
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Reinig en droog de perianale huid vooraf het aanbrengen van de
Uitwendige Fecale Katheter.
•
Gebruik geen reinigingsmiddelen die olie bevatten of crème.
•
Gebruik geen Cavilon of een soortgelijke barrièrefilm
producten.
•
Zorg ervoor dat de huid helemaal droog en intact is.
Bereid tot slot de huid voor met een Medical Skin Wipe om
overtollige olie of vet van de huid te verwijderen en een stevige
grip op de huid te verzekeren.

Breng Furine´s Klevende Barrièrefilm aan op de huid rond de
anus met behulp van de swap.
Het moet worden aangebracht in een breedte van 2-3 cm.
Breng slechts een dunne laag aan.
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Laat de Klevende Barrièrefilm 1-1½ minuut drogen, terwijl u
de billen uit elkaar houdt.

Verwijder de non-touch folie van
de Uitwendige Fecale
Katheter, terwijl u tegelijkertijd
de katheter stevig bevestigd
houdt op de applicator door de
strips vast te houden.

Met behulp van de applicator, wordt de Uitwendige Fecale
Katheter vervolgens op de huid geplaatst, zodat de flens
helemaal rond de anus op de huid wordt gelijmd, op de eerder
aangebrachte Klevende Barrièrefilm.
De katheter wordt gepositioneerd en stevig op de perianale huid
gedrukt, zodat deze eerst contact heeft met crena ani en
perineum.
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De flens wordt vervolgens met twee vingers stevig op de
perianale huid gedrukt over de hele omtrek van de flens.
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Verwijder voorzichtig de
applicator door eraan te trekken
weg van de perianale huid,
terwijl u tegelijkertijd de
katheter op zijn plaats houdt
met de andere hand.
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De flens wordt weer stevig tegen de perianale huid gedrukt met
twee vingers over de hele omtrek van de flens.

Sluit de connector van de Uitwendige Fecale Katheter (1) aan
op de Fecale Opvangzak (2) van Furine en plaats de zak aan de
zijkant van het bed met behulp van de bedhanger (3), die aan de
connector is bevestigd.
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Bevestig de zak aan de veiligheidshaken (4) op de bedhanger om
de zak vast te zetten.
De Uitwendige Fecale Katheter kan 3-5 dagen op de perianale
huid blijven zitten.

1

Het wordt aangeraden om regelmatig op lekkage te controleren.
De opvangzak kan indien nodig worden vervangen.

In geval van een blokkering van de slang, kan de ontlasting
voorzichtig in de opvangzak worden geduwd door in de slang te
knijpen, terwijl tegelijkertijd de kraag van de Uitwendige Fecale
Katheter stevig op zijn plaats wordt gehouden met de andere
hand.
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Gebruik bij het verwijderen van de katheter Medical Skin
Wipes om de lijm op te lossen en te verwijderen.
Trek voorzichtig aan de strips van de katheter en wrijf
tegelijkertijd met 1-3 Medical Skin Wipes.
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Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met GD Medical
via telefoonnummer 040- 3031 090 of kijken op gdmedical.nl
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