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Coloplast Irrigationssystem



Coloplast AB  
Box 10171 

434 22 Kungsbacka 
Kundservice: 00300-332 99

www.coloplast.se

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med 
användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård. Våra affärsområden är stomi, 
urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Vi arbetar globalt och har över 7000 anställda.

Coloplast är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2011-10 
Alla rättigheter tillhör Coloplast AB, Kungsbacka.

Sortiment

Ringstorlek Apoteksvnr Artikelnr Styck/frp Längd
Coloplast Irrigationssystem
Startset 229245 015010 1

Irrigationspåse med Assura koppling
Click 40 transparent 40-ring 243626 128340 30 950 mm
Click 50 transparent 50-ring 243634 128350 30 950 mm
Click 60 transparent 60-ring 243642 128360 30 950 mm

Bygel 60 mm 243659 128200 5

Colotip stomikon (passar till startset) 273144 011100 *4
* Från apoteket 1 t/fp

Större frihet och diskretion
Om du väljer att irrigera återfår du kontrollen över tarmtömningen och uppnår 
därför en större frihet och diskretion. Irrigationsmetoden medför färre 
hudproblem och färre luft- och luktbekymmer. Mellan irrigationstillfällena kan 
du använda mer diskreta bandage, som minipåsar, Coloplast® Minicap eller 
Assura® Conceal propp.

Vem kan irrigera?
Irrigationsmetoden kan användas av kolostomiopererade som har en 
sigmoideostomi, och är i gott fysiskt och mentalt skick. Det är också viktigt 
att ha tillgång till ordentliga toalettförhållanden. 
Rådfråga alltid din läkare eller stomiterapeut, eftersom det kan finnas andra 
orsaker som utesluter möjligheterna att irrigera.

Vad sker vid irrigarion?
Irrigation betyder sköljning av tarmen. Vatten hälls in i tarmen och utlöser 
tarmens tömningsreflexer så att tarmen tömmer sig. De flesta som 
irrigerar gör det varannan dag, medan några gör det med kortare eller 
längre intervall. Man bör avsätta ca. 1 timme för att irrigera.

Efter instruktion och träning tillsammans med stomiterapeuten kan du själv 
irrigera hemma. Irrigationssetet består av:

- en graderad vattenbehållare upptill 2000 ml, med inbyggd  
   termometer  & regulator 
- en stomikon med slang
- en irrigationspåse (40 ring) 
- en bygel och ett bälte  (för de personer om amvänder ett 1-delsbandage)


