Instrukcja irygacji analnych
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję
użytkowania.

Wlać letnią wodę (36 – 38 °C) do pojemnika na wodę, do
oznakowania wskazującego poziom zero. Po napełnieniu
ponownie zamknąć pokrywę. Kliknięcie oznacza jej prawidłowe zamknięcie.
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Podłączyć wąż za pomocą szarego łącznika do szarego
złącza śrubowego pokrywy. Zablokować łącznik obracając go o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Otworzyć opakowanie kateteru tylko w górnej części
(2 – 3 cm). Osadzić kateter rektalny na wężu z niebieskim
łącznikiem i obrócić o 90° do momentu zablokowania
łącznika.
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W celu uaktywnienia dozowania substancji powlekającej
przesunąć głowicę obrotową w pozycję symbolu wody
i pompować wodę do opakowania kateteru (2 – 3 razy).
Ustawić głowicę obrotową na symbolu balona, aby przerwać przepływ wody. Poczekać 30 sekund do momentu
uaktywnienia dozowania substancji powlekającej.
Wsuwać teraz kateter powoli i ostrożnie aż do uchwytu
i pompować 1 – 2 razy, w celu zablokowania kateteru.
Rada: Jeżeli balon można ponownie usunąć poprzez
lekkie pociągnięcie lub wypływa woda, należy dopompować jeszcze 1 raz (maksymalnie łącznie 3 razy).
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Irygację wykonywać zawsze o tej samej
porze: optymalny moment to ok. 30 minut po śniadaniu. Alternatywnie także po
kolacji. Istotne jest zachowanie stałego
rytmu.

Nie stosować żadnych dodatkowych środków ułatwiających poślizg: dodatkowe
środki ułatwiające poślizg, np. wazelina, nie
są konieczne – poślizg zapewnia substancja powlekająca kateter. Środki te mogą
jedynie powodować utratę stabilności balonu i doprowadzić do jego pęknięcia.

Przesunąć głowicę obrotową na symbol wody i pompować powoli wodę do jelita. Zawsze pompować jedynie
100 ml, powtarzając czynności do uzyskania wymaganej
ilości wody.
Rada: pomiędzy wlewami zawsze przesuwać na symbol balonu, co zapobiegnie przepływowi zwrotnemu wlanej wody.
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Następnie przesunąć głowicę obrotową jednostki sterującej w pozycję dla symbolu powietrza. Lekko pociągnąć
za wąż, aby usunąć kateter rektalny.
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Pozostać na toalecie. Proces opróżniania nastąpi samoczynnie. Jeżeli nie dojdzie do wypróżnienia, można je wywołać wykonując ruchy tułowiem, masaż brzucha lub
kaszląc. Czas opróżniania jest indywidualny i zgodnie z
doświadczeniem wynosi ok. 30 minut.
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Odłączyć kateter rektalny od systemu węży i usunąć go
wraz z odpadkami domowymi. Odłączyć następnie wąż
od zbiornika i usunąć pozostałą wodę. Przesunąć głowicę
obrotową w miejsce pomarańczowego symbolu, potem
można zawiesić urządzenie, w celu wysuszenia.
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