Basic UDI-DI PP05394KG65

Gebruiksaanwijzing
Werking: Door het water naar binnen te pompen ontstaat er
een verweking en verdunning van de stoelgang enerzijds en
anderzijds een prikkel in de endeldarm. Als de hoeveelheid
ingebrachte vloeistof groot genoeg is ontstaan er peristaltische
darmbewegingen en dat leidt ten slotte tot een leegloop van
de darmen.
Toepassingen: Bij het snel willen verhelpen van een opstopping
bij de darmen, voor het opwekken van darmactiviteit bij
darmproblemen, voor het gecontroleerd legen van de darmen
bij incontinentie, of voor een darmspoeling tijdens het vasten.
Speciale toepassingen voor specialisten: voor het snel
legen van de darmen voor een operatie, ter voorbereiding
van een geboorte, voor een rectoscopie, bij een onderzoek in
de onderbuik en bij het gecontroleerd legen van de darmen
bij een colostomie.
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Starter-Set “Plus” comfort
Onderdelen:

Zwangerschap: Zwangere vrouwen tot de 20e week kunnen
voor de ontlasting Klysma’s gebruiken. Vanaf de 21e week
raden wij u aan geen klysma’s zonder overleg met vroedvrouw,
vrouwelijke of mannelijke arts uit te voeren, omdat onder bepaalde omstandigheden weeën geactiveerd kunnen worden.
Gebruik bij kinderen en adolescenten/jongeren: We
bevelen het gebruik van een klysma bij kinderen enkel met
toestemming van het kind aan. Tevens de hoeveelheid water
aanpassen aan de leeftijd van het kind.
Aanwijzingen voor het inbrengen:
Spoel de fles volledig uit en af met schoon water voor het eerste
gebruik. Was uw handen grondig voor en na de darmspoeling.
Vorbereiding: fles vullen met zuiver, lichaam warm water,
afsluiting aanschroeven. Terugslagklep met de darmbuis
verbinden plus verlengingsbuis met de fles monteren (Klem
optional). Zo nodig handschoenen, glijmiddel, waterdicht
stootkussen en afvalbak beschikbaar stellen!
Aanwijzing rectumkatheter: De rectumkatheter heeft
voor het afvoeren van water twee openingen die aan
de zijkant rond zijn. In zeldzame gevallen wordt ervaren
dat de openingen niet rond genoeg zijn. Beoordeel de
rectumkatheter voor gebruik.
Voor de patiënt bij zelf gebruik: Neem een makkelijke
houding aan op het toilet of ga op uw rug op de grond
liggen en breng de katheter enige centimeters in. Zet de fles
op zijn kop en pomp het water langzaam naar binnen door
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PR106

1 verlengslang met terugslagventiel
3 verbindingsslangen met twee trechter
3 stuks rectumkatheter met olijfvorm

regelmatig in de fles te knijpen. Trek daarna de rectumkatheter
eruit en laat de vloeistof uit de darmen lopen. Indien nodig
deze handeling herhalen.
Voor verpleegkundigen voor gebruik bij patiënten: Leg de
patiënt met zijn benen gehoekt op de linker zijde. Breng de
rectum katheter voorzichtig in. De fles op zijn kop zetten en
het water in de darmen pompen. De katheter verwijderen.
Indien nodig de patiënt behulpzaam zijn bij het opvangen
van de vloeistof.
Aanbevelingen voor het reinigen bij hergebruik: Wij raden
u aan vanwege hygienische redenen het apparaat uitsluitend
persoonlijk te gebruiken. Onderdelen van de Reprop Clyster,
de fles, de afsluiter, en de verbindingsslang met terugslagklep
kunnen na gebruik met water en zeep worden gereinigd.
Alle rectumkatheters zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.
Opslagcondities: Droog en in een stofvrije ruimte opslaan.
Verdere informatie: www.reprop.de, www.reprop.nl

Practomed UG, Industriestrasse 2, 79541 Lörrach,
Deutschland, www.practomed.de
Bij onduidelijkheden uw leverancier raadplegen.
Alle ernstige incidenten die zich in verband met dit product
voordoen, moeten worden gemeld aan de fabrikant
(Practomed) en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar
u als gebruiker of patiënt bent gevestigd.
+50°C

DEHP-free

PR105

fles van 750ml met beluchtingventiel
verbindingsslang met terugslagventiel
verbindingsslangen met twee trechter
rectumkatheter met olijfvorm
opbergetui

Vervanging producten comfort 
Onderdelen:

PR104

fles van 750ml met beluchtingventiel
verbindingsslang met terugslagventiel
verbindingsslangen met twee trechter
rectumkatheter met olijfvorm

bij onduidelijke symptomen), bij beschadigingen van de anus.

“Plus”:

PR103

1 verbindingsslang met terugslagventiel
20 stuks rectumkatheter

Starter-Set “Basic” comfort
Onderdelen:

PR102

fles van 750ml met beluchtingventiel
verbindingsslang met terugslagventiel
stuks rectumkatheter
opbergetui

Vervanging producten 
Onderdelen:

PR101

1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindingsslang met terugslagventiel
3 stuks rectumkatheter

Bij de volgende indicaties mag geen spoeling gebruikt
worden: bij acute buik en of onderbuikklachten (bij buikpijn en

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: alleen schoon
water gebruiken. Het glijmiddel op de rectumkatheter
aanbrengen om irritatie aan het anaal kanaal te voorkomen.
Als er weerstand of pijn ontstaat tijdens het inbrengen van
de katheter moet u de actie stoppen en dient u de arts te
raadplegen.
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PR101
PR102
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clip / pince / Schlauchklemme / klem /
abrazadera de la manguera

open

closed

open

750 ml

Reprop ® Clyster

closed
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PR105
PR106

clip / pince / Schlauchklemme / klem /
abrazadera de la manguera

open

closed

open

750 ml

Reprop ® Clyster

closed

