Kontinuerlig
utveckling av
Flexi-Seal

VI
LYSSNAR
på dina
kliniska behov

Vi lyssnar –

Vi bryr oss –

Förbättringar med inspiration
från vårdpersonal

Utformad för
att reducera risken
för exponering av
avföring

Provtagningsport
– Enkelt att ta avföringsprov

Mjuk, lågtryckskuff
• Formar sig efter den rektala anatomin och ger en effektiv,
trygg och bekväm försegling1
• Utformad för att minimera risken för vävnadsnekros
• Det krävs minimal kraft för skonsam borttagning2

Effektiv inneslutning av avföring bidrar till att
minska risken för smärtsamma hudkomplikationer3

Administrering av
läkemedel

• Skonsam men effektiv inneslutning av avföring
minimerar läckage1

– Rektal administrering
av läkemedel via irrigationsporten

• Bidrar till att hindra exponering av avföring som
kan orsaka hudskador.

Förlängd kateter

Unikt för Flexi-Seal
SIGNAL FMS

TM

TM

SIGNAL™-indikator

• Hjälper till att minska risken att utveckla
trycksår3,4

”Poppar ut”
indikera på att
kuffen har
uppnått optimal
fyllnad*

• Bidrar till optimal fyllnad av kuffen
och individuellt anpassad försegling
• Utformad för att minimera risken
för överfyllnad*
— Kliniska observationer har visat att
korrekt fyllnad av kuffen minimerar risken för läckage1

Blå fingerficka för införing

I en studie
med 42 patienter
förbättrades eller
bibehölls skyddet
av huden hos 92 %
av patienterna1

Vi skyddar
Smittskyddet har hög prioritet innom vården
• Effektivt skydd mot spridning av C difficile och
andra potentiellt patogena bakterier5
• Minimerar luftburen spridning av C difficile -sporer
genom att minska behovet av att släppa ut gas
från uppsamlingspåsen6

• Ger möjlighet att säkerställa rätt placering

Kolfilterförsedda påsar med förenklad koppling
• Renar effektivt gasen från dålig odör och bakterier

2

*Maximal fyllnadsvolym är ≤45 mL. Signalindikatorn kan poppa ut innan kuffen har fyllts med 45 mL om det rektala utrymmet är mindre
än kuffens maxstorlek. Sluta fylla kuffen när indikatorn poppar ut och stannar kvar ute. Tillför aldrig mer än sammanlagt 45 mL.

3

Flexi-Seal™ FMS används vid akuta
diarrétillstånd7
Vi har mer än 30 års erfarenhet av utveckling inom sår-, stomi- och hudvård

Den kontinuerliga utvecklingen
av Flexi-Seal™ FMS
inriktar sig på
behoven hos
patienter och
vårdgivare

Flexi-Seal™
SIGNAL™
FMS

Produktinformation
Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS
Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS-set
inkl 3 uppsamlingspåsar

418000

Flexi-Seal™ FMS Advanced Odor Control
Flexi-Seal™ FMS-set inkl 3 uppsamlingspåsar

Flexi-Seal™
AOC

411104

Information om uppsamlingspåsar
Uppsamlingspåse med kolfilter (10/kartong)

411102

• Används vid fler än 1 800 intensvvårdskliniker. Över 1 miljon patienter har dragit nytta av
Flexi-Seal™-produktfamiljen med system för akuta diarrétillstånd8
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