
Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungsbacka. Tel 0300-332 56. PM-XXXXX

www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-03 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

Användning
Peristeen Plus med ballongkateter är ett transanalt  
irrigationssystem avsett för tömning av innehållet i den 
nedre delen av tjocktarmen. Transanal irrigation (TAI) 
utförs genom att tillföra vatten i tarmen via ändtarmen 
med hjälp av en ballongkateter medan man sitter på 
toaletten. 

Fördelar 
Peristeen Plus är en vidareutveckling av det  
väletablerade transala irrigationssystemet Peristeen®:

• Det första transanala irrigationssystemet (TAI)

• Det första och enda TAI-systemet som påvisat klinisk 
effekt i tre kontrollerade & randomiserade studier1,2,3

• Det första och enda TAI-systemet ackrediterat av 
NICE4 

Peristeen Plus är ergonomiskt utformad för att vara 
användarvänlig, även för personer med nedsatt  
handfunktion: 

• Kopplingar med användarvänlig vrid- och låsfunktion 

• Kateter med greppvänlig design

• Kontrollenhet med intuitiva symboler

• Kontrollenhet med greppvänligt reglage som är lätt  
att vrida

• Vattentemperaturindikator för att enkelt kunna  
avgöra om vattentemperaturen är inom  
rekommenderat intervall

• Praktiska råd, inspiration och support för bättre  
tarmkontroll, rutin och följsamhet till behandlingen 
genom vårt kostnadsfria supportprogram Coloplast 
assistans 
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Produktinformation

Har du frågor om våra produkter?
Kontakta något av våra team nedan. 
Konsumentsupport för privatpersoner: 0300-332 56 
Kundservice för vårdpersonal: 0300-332 99
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Avsluta och 
förvarasymbol

Avsluta för att torka  
och förvara produkten

Ballongsymbol
Fylla ballongkatetern 
med luft och stoppa/
pausa vattenflödet

Vattenssymbol Pumpa vatten

Tömningssymbol Tömma ballongkatetern 
på luft

Rektal ballongkateter
Ballongkatetern är en rektal kateter med uppblåsbar 
ballong, mjuk rundad tipp och avfasade sidohål. Den 
uppblåsbara ballongen är utformad för att hålla katetern 
på plats. För att ballongkatetern skall vara lätt att föra 
in är den är belagd med ett hydrofilt ytskikt som enkelt 
aktiveras i vatten före införandet. Ballongkatetern är enkel 
att greppa och föra in tack vare ett stort fingergrepp. 
Den är avsedd för engångsbruk och tillhandahålls i två 
storlekar; standard och small. Vårdpersonal, utbildad att 
använda och instruera handhavandet av Peristeen Plus 
transanal irrigation, fastställer vilken kateterstorlek och 
ballongvolym som ska användas för respektive person.

Fixeringsband
Ett fixeringsband kan användas för att fästa kontroll- 
enheten mot låret om extra stabilitet behövs när man 
pumpar vatten.

Kontrollenhet

Referenser:

1. Rosen HR, Kneist W, Fürst A, et al. Randomized clinical trial of prophylactic transanal 
irrigation versus supportive therapy to prevent symptoms of low anterior resection  
syndrome after rectal resection. BJS Open. 2019;3:461-465.

2. Enriquez-Navascues JM, Labaka-Arteaga IL, Aguirre-Allende I, et al. A randomized trial 
comparing transanal irrigation and percutaneous tibial nerve stimulation in the manage-
ment of low anterior resection syndrome. Colorectal Dis. 2020;22(3):303-309.

3. Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M, et al. A randomized, controlled trial of trans-
anal irrigation versus conservative bowel management in spinal cord-injured patients. 
Gastroenterology. 2006;131:738-747.

4. MTG 36. 2018. Peristeen Transanal Irrigation system for managing bowel dysfunction. 
https://www.nice.org.uk/guidance/mtg36.

Indikationer
Peristeen Plus är indikerat för patienter som lider av 
avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller 
tidskrävande tarmhanteringsprocedurer. Produkten är 
indikerad för vuxna samt barn från tre år.

Kontraindikationer
Peristeen Plus transanal irrigation ska inte användas i 
följande situationer, eftersom den mekaniska obstruk-
tionen eller den försvagade vävnaden i tjocktarmen 
orsakad av något av nedanstående ökar risken för tarm-
perforering, trauma eller blödning:

• Känd anal eller kolorektal stenos
• Kolorektalcancer (aktiv/recidiv)
• Inom 3 månader efter anal eller kolorektal kirurgi
• Inom 4 veckor efter endoskopisk polypektomi
• Ischemisk kolit
• Akut inflammatorisk tarmsjukdom
• Akut divertikulit

Eftersom listan inte är komplett måste läkare/sjukvård-
spersonal alltid även överväga individuella faktorer.

Funktioner
Vattenpåse med skruvlock inkl. fliplock 
Vattenpåsen fylls med rent kranvatten eller flask- 
vatten utan kolsyra. Den måste fyllas helt för att fungera 
ordentligt och för att kunna stå på golvet. Vattenpåsen 
är försedd med volymgradering. Den är även försedd 
med handtag nära skruvlocket för att enkelt kunna han-
teras och flyttas samt en ögla för att kunna hängas upp 
och ner på tork efter användning. Skruvlocket är försett 
med ett fliplock som används vid påfyllning och tömning 
av påsen.

Vattentemperaturindikator
Den runda temperaturindikatorn på framsidan av 
vattenpåsen visar med färgerna blå, grön och röd om 
vattentemperaturen är inom rekommenderat intervall 
eller ej. Vattnet ska vara ljummet (34–40 °C). Om det är 
för varmt kan den känsliga tarmväggen ta skada, och 
om det är för kallt kan det leda till magkramper.

För kallt    

Lämpligt för irrigation

För varmt
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Peristeen Plus System Innehåll Artikelnummer

Standard (inkl. necessär) 1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar Standard, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang,  
2 fixeringsband, 1 necessär

291400

Standard (exkl. necessär) 1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar Standard, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang,  
2 fixeringsband

291410

Small  
(inkl necessär)

1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar Small, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang,
2 fixeringsband, 1 necessär

291470

Small  
(exkl. necessär)

1 kontrollenhet, 2 ballongkatetrar Small, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang,
2 fixeringsband

291480

Peristeen Plus Tillbehör Innehåll Artikelnummer

Tillbehörsset  
Standard 15  ballongkatetrar Standard, 1 vattenpåse 291420

Ballongkateter  
Standard 10  ballongkatetrar Standard 291431

Ballongkateter  
Small 10  ballongkatetrar Small 291501

Fixeringsband 20 fixeringsband 291450

Extraslang 2  slangar 291460

Tillbehörsset Small 15 ballongkatetrar Small, 1 vattenpåse 291490

Produktkomponent Antal tillåtna återanvändningstillfällen

Skruvlock 90

Vattenpåse 15

Kontrollenhet 90

Slang 90

Ballongkateter Endast engångsbruk

Fixeringsband Byt ut när elasticiteten försvagas

Hantering 
Användarinstruktioner 
För instruktioner hur Peristeen Plus ska användas, se 
separat bruksanvisning och steg-för-steg guide.

Rengörning och förvaring
Med undantag för ballongkatetern, som är för en-
gångsbruk, kan alla komponenter vid behov tvättas i 
milt tvålvatten. Fixeringsbandet kan tvättas i 60 °C och 
hängas upp för att torka. När produkten har torkat ska 
den förvaras i rumstemperatur och skyddas från direkt 
solljus, företrädesvis i necessären. Säkerställ att  
slangarna inte är veckade och att systemet och alla dess 
delar hålls borta från vassa föremål.

Hållbarhet och byte

Produktsortiment

Coloplast assistans
Helhetserbjudande med Peristeen Plus 
Coloplast assistans anses vara det bästa support- 
programmet för tarmkontroll enligt vårdgivare5. För att 
lyckas med en ny typ av behandling är det viktigt att 
man lär sig grunderna och skapar en rutin som fungerar 
väl. Därför erbjuds alla som använder Peristeen Plus ett 
kostnadsfritt supportprogram - Coloplast assistans - som 
ger tillgång till:

• Personlig kontakt med utbildade produktrådgivare i 18 
månader

• Rådgivare som är experter och måna om att hjälpa an- 
vändare att komma igång och lyckas med behandlingen

• Praktiska råd, inspiration och support för bättre  
tarmkontroll, rutin och följsamhet till behandlingen

• Individuellt behovsanpassat stöd via telefon när  
användaren behöver det

• Rådgivning som utgår från en problemlösningsguide 
framtagen av bland annat experter inom tarm och TAI.

• Rådgivning enbart kring produktrelaterade frågor

• Skriftlig information såsom handbok, motiverande 
brev och faktablad kring olika ämnen som är relevanta 
för personer med tarmbesvär

Anmälan till Coloplast assistans görs via hemsidan: 
www.coloplast.se/coloplast-assistans alternativt via  
telefon: 0300-322 56 eller via mail: se@coloplast.com.

Referens: 
5. Integron Usage and Attitude Survey Bowel Management, Healthcare Professional and 
Patient, Nederländerna, 2019.
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Art nr
291400, 291410, 291470, 291480, 
291420, 291431, 291450, 291460, 
291490, 291501

Medicinteknisk produkt 
Produkten är en medicinteknisk  
produkt som regleras enligt Europe-
an Union Medical Device Regulation 
(EU) 2017/745. Produkten har 
utvärderats enligt de krav som ställs 
på medicintekniska produkter. Enligt  
nuvarande kunskap, anses denna  
produkt vara giftfri.

Innehåll
Riskidentifiering
Denna produkt består huvud- 
sakligen av polymermaterial.  
Produkten utgör ingen omedelbar 
fara.

Produkten innehåller inte något 
särskilt farligt ämne (SVHC-ämne) 
i concentrationer över 0,1% w/w 
enligt kandidatlistan, artikel 59 (10) 
European REACH regulation (EC) 
No. 1907/2006.

Vattenpåse:
Polyamid (PA)
Polyeten (PE)

Kontrollenhet:
Polyakrylnitril-butadien-styren (ABS)
Styren-etylen-butadien-styren (SEBS)
Polysiloxane 
Polyvinylklorid (PVC) (slang)

Slang:
Polyeten (PE)
Polypropylen (PP) 
Polyakrylnitril-butadien-styren (ABS)
Polyvinylklorid (PVC)

Skruvlock:
Polyakrylnitril-butadien-styren (ABS)
Styren-etylen-butadien-styren (SEBS)

Ballongkateter:
Styren-etylen-butadien-styren (SEBS)
Polyeten (PE)
Polypropylen (PP) 
Polyvinylpyrrolidon (PVP)
Karbamid
Polyuretan (PU)

Fixeringsband:
Polyester
Polyamid (PA)
Polypropylen (PP) 

Produktförpackning:
Polyehtylene-film (PE)

Avdelningsförpackning:  
100% nyproducerat material

Transportförpackning:
100% återvunnet material

Miljöinformation

Produkt
Sjukhus 
Släng produkten enligt rekommen-
derade föreskrifter och på godkänd 
anläggning.

Följande avfallskod kan användas 
enligt Europeiska avfalls-katalogen 
(EWC) och EU-direktiv 75/442/EEC: 
18 01 04 00 avfall som inte kräver 
särskilda åtgärder med tanke på 
förebyggande av infektion (tex för-
band, gipsbandage, linne, engångs- 
kläder, blöjor).

Om infektionsrisk föreligger och  
produktavfallet behöver hanteras 
enligt särskilda krav ska andra 
avfallskoder användas. Ansvaret 
för klassificering ligger hos den som 
hanterar avfallet.

Privat
Produkten kan slängas med övrigt 
hushållsavfall. Lokala avfallsregler 
styr avfallshantering och ska följas.

Ytterligare information 
Baserat på toxikologiska data om 
produktmaterialet, bedöms inga 
ekotoxikologiska effekter uppstå.

Produkten är inte biologiskt ned- 
brytbar, varför rekommendationen 
är att inte kasta den på soptippen.

Eftersom produkten har varit i  
kontakt med kroppsvätskor (blod, 
urin, avföring) ska den inte återvinnas.

Vid förbränning under kontrolle-
rade förhållanden bildas koldioxid 
(CO2), vatten (H2O) och kväveoxid 
(NO2). Förbränning kommer att alstra 
energi.

Därför rekommenderas avfalls-
förbränning med energiutvinning. 
Okontrollerad och ofullständig  
förbränning kan resultera i bildande 
av toxiska gaser, tex kolmonoxid 
(CO), vätecyanid (HCN), salpeter-
syra (HNO3) och polyaromatiska 
kolväten (PAH).

Förpackning
Coloplast rekommenderar att  
förpackningsmaterial i första hand 
går till återvinning och i andra hand 
till förbränning med energiutvinning. 
Lokala avfallsregler ska följas. 

Vid förbränning under kontrollerade 
förhållanden bildas koldioxid (CO2) 
och vatten (H2O). 

Okontrollerad och ofullständig  
förbränning kan leda till bildande av 
toxiska gaser, tex kolmonoxid (CO) 
och polyaromatiska kolväten (PAH).

Förbränning kommer att alstra ener-
gi. Därför rekommenderas avfalls- 
förbränning med energiutvinning.

Produktförpackningen är inte bio- 
logiskt nedbrytbar. Avdelnings- och 
transportförpackningar är med 
tiden biologiskt nedbrytbara.

Coloplast AB är anslutet till och 
betalar avgift till Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI).

Avfallshantering


