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Peristeen® Transanal irrigation
För bättre tarmkontroll

• Komplett system med två storlekar på 
rektalkatetern

• Speciellt designat för att vara portabelt 
och enkelt att använda 

      – även vid nedsatt handfunktion
• Kan placeras på golvet
• Bevisat effektiv och säker tarmtömning1
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System  1 kontrollenhet 

2 rektalkatetrar

1 vattenpåse 
2 slangar 

2 fixeringsband

1 291210

Tillbehörsset 15 rektalkatetrar standard

 1 vattenpåse

 1 291220

Rektalkatetrar 10 10 291230

Fixeringsband 2 10 291240

Extraslang 120 cm 2 1 291250

System  1 kontrollenhet

2 rektalkatetrar small

1 vattenpåse

2 slangar

2 fixeringsband

1 291260

Tillbehörsset 15 rektalkatetrar

1 vattenpåse

1 291270

Rektalkatetrar small 10 1 291280

Erkänd metod 
Transanal irrigation är en erkänt effektiv behandling för 
personer som lider av förstoppning eller avförings-
läckage. Vid användning förs ljummet vatten in i rektum 
och tjocktarm via analöppningen och evakueras sedan i 
toaletten tillsammans med avföring från den nedåt-
gående delen av tjocktarmen, sigmoideum och rektum.
Detta gör användaren kontinent  i upp till 48 timmar.

Bevisat effektiv 
Peristeen för transanal irrigation är en av de mest effek-
tiva och bekväma metoderna för att tömma tarmen och 
förebygga kronisk förstoppning och avföringsläckage. 
Dess effektivitet är dokumenterad i en klinisk studie1.

Två kateterstorlekar
Peristeen för transanal irrigation erbjuder två storlekar 
på rektalkatetern. Standard katetern används normalt 
av vuxna och small katetern normalt av barn. Vårdgivare 
som är utbildad i användandet av transanal irrigation, 
måste bedöma vilken kateterstorlek och ballongvolym 
som ska användas för respektive person. Användandet 
av Peristeen rekommenderas från 3 års ålder. 

Skötsel
Rektalkatetern är för engångsbruk. Övriga delar kan 
rengöras med mild tvål och vatten. Vattenpåsen byts ut 
en gång per månad eller efter 15 användningar. 
Kontrollenhet, pump, lock och slangar byts ut var 6:e 
månad eller efter 90 användningar. 

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning. 0543
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1 Christensen, P. et al 2006. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel 
management in spinalcord-injured patients, Gastroenterology, September 2006, volume 131, nr 3, 738-747.
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