Utvecklad för att
skydda patienten
från en överfylld kuff

Fördelar med Flexi-Seal™ PROTECT
STOPPA NÄR DEN ‘POPPAR’
Överfyllnadsskydd
Den enda fekalkatetern som
känner av när kuffen har
optimal fyllnad och som
visuellt indikerar överfyllnad

GRÖN kupol indikerar optimal
påfyllning.*
RÖD kupol indikerar
överfyllnad.
VIT skyddshatt på påfyllningsporten för att minska risken
för förväxling med irrigationsporten.

Skyddar
patienten
Den blå fingerfickan
tillåter enkel och riktig
applicering av den mjuka
silikonkuffen.

Fyll på kuffen genom att sakta pressa
samman sprutan. Den gröna kupolen
”poppar” upp när kuffen når optimal
fyllnad.*

Integritet och
dålig lukt
Läs av volymen utan att
påverka patientintegriteten.
Förbättrad förmåga att
hantera dålig lukt*

* I jämförelse med Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

mängd vätska för påfyllning är ≤45ml. Påfyllningen skall
* Maximal
stoppas direkt när den gröna indikatorn ”poppar” ut, vilket kan ske
innan maxvolym av 45ml. Fyll aldrig mer än totalt 45ml.

Den röda kupolen “poppar” upp om
kuffen blir överfylld. Överfyllnad kan
medföra komplikationer. Om den röda
kupolen “poppar” upp, töm kuffen helt.
Både den gröna och röda indikatorn
töms. Börja om påfyllningen av kuffen
och stoppa så fort den gröna kupolen
”poppar” upp för optimal fyllnad.

Övriga fördelar med Flexi-Seal™ PROTECT FMS
Skydd mot Infektion
Minskad risk för spridning av C.
difficile, visat in vitro.1

Skydd mot dålig lukt
Hela slangen har en barriär
som förhindrar spridning av
dålig lukt.2

Skydd för provtagningsport

Privacy™ uppsamlingspåse

Den blå provtagningsporten
tillåter säker och enkel
provtagning av avföringen med
minskad risk för exponering.
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Kolfilter med 6x bättre förmåga
att absorbera luktmolekyler.3
Filtret släpper också ut gas så
att behovet av manuell tömning
minskar.4
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