Ontwikkeld om
patiënt en arts tegen
het risico op
overvullen te
beschermen

Flexi-Seal™ PROTECT uniek door:
Vulbescherming
Het enige fecaal management
systeem dat aanvoelt wanneer
de retentieballon correct is
gevuld en een visueel signaal
geeft wanneer de ballon wordt
overvuld.

Patiënt
bescherming

STOP wanneer de indicator ‘verschijnt’
De GROENE indicator geeft
aan dat de ballon correct is
gevuld.*
De RODE indicator geeft aan
dat de ballon te ver is gevuld.
Het witte dopje voorkomt dat
de blauwe irrigatie-/
medicatiepoort verkeerd
wordt aangesloten op de witte
vulpoort.

Met het blauwe vingerkapje
kan de zachte siliconen
retentieballon gemakkelijk
en nauwkeurig worden
geplaatst.

Vul de ballon op door de zuiger van de
spuit langzaam naar voren te drukken.
De groene indicator komt omhoog zodra
de ballon voor de betreffende patiënt
optimaal is gevuld.*

Privacy- en
geurbescherming
Monitor de inhoud zonder
dat de privacy van de patiënt
daaronder lijdt. Verbeterde
geurbescherming.*
* Vergeleken met Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

maximale inhoud is ≤45ml. Stop met vullen wanneer de groene
* De
PROTECT-indicator omhoogkomt en blijft. Als er minder ruimte is

in het rectum dan de maximale omvang van de ballon, kan dit ook
gebeuren voordat de 45ml is bereikt. Voeg in totaal nooit meer dan
45ml toe.

De rode indicator geeft aan dat de ballon
wordt overvuld. Als de ballon verder
wordt opgeblazen dan de optimale inhoud
voor de patiënt, kan dit tot complicaties
leiden. Laat de ballon helemaal leeglopen
als de rode indicator omhoogkomt. Zowel
de groene als de rode indicator zullen
dan inzakken. Herhaal de vulprocedure
en stop met vullen zodra de groene
indicator aangeeft dat de optimale inhoud
is bereikt.

Bijkomende voordelen van het fecaal managementsysteem:
Bescherming tegen infecties
In vitro bewezen bescherming
tegen C. difficile en
verspreiding ervan in de
omgeving.1

Volledige geurbescherming
De geurbarrière loopt door de
gehele katheter, waardoor van
begin tot eind geen geur kan
ontsnappen.2

Bescherming
monsterafnamepunt

Privacy™-opvangzak

Het blauwe
monsterafnamepunt maakt
het mogelijk om veilig en
gemakkelijk ontlasting af te
nemen en minimaliseert het
risico op blootstelling aan
feces.

Met 6x sterkere geurvangers
dan opvangzakken met
koolstof.3 Het is met dit filter
niet meer nodig om handmatig
overtollig gas vrij te laten
komen.4

Voor en tijdens het gebruik kan een huidbeschermer worden gebruikt.
Silesse™ huidbeschermingsspray zorgt voor een ademende barrière film die de huid beschermt tegen mogelijke
beschadigende effecten van output of enzymen. De spray prikt niet. Silesse™ is ontwikkeld voor frequent gebruik,
droogt snel en vormt een duurzame, verzachtende silicone filmlaag welke irritatie en roodheid vermindert.
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