
Irrigasjonsprodukter
• Frihet og diskresjon
• Selvkontroll
• Komplett irrigasjonssystem



Irrigasjon er selvkontroll       
Irrigasjon kan anvendes av 
colostomiopererte med en 
sigmoideostomi og gir muligheten 
for å gjenvinne kontrollen 
over tarmuttømmingen. Ved 
irrigasjonsmetoden oppnår den 
stomiopererte større frihet og 
diskresjon. Frihet – fordi den 
stomiopererte har mulighet for 
å bruke mer diskrete bandasjer. 
Diskresjon – fordi mengden av luft 
fra stomien som regel minskes 
betydelig.

Enkel i bruk
Coloplast irrigasjonsprodukter er 
enkelt å bruke. Etter instruksjon og 
opplæring av en stomisykepleier er 
den stomiopererte selv i stand til å 
irrigere hjemme.

Vannposen har et innebygget 
termometer til å avlese vannets 
temperatur. Den korrekte 
vanntemperaturen skal være mellom 
36-38°C. Posen er dessuten utstyrt 
med en måleenhet for å sikre korrekt 
mengde vann.

Vannets innløpshastighet 
kontrolleres enkelt ved hjelp av  
regulatoren – selv for stomiopererte 
med dårlig fingermotorikk. 

Coloplast irrigasjonssett består av en 
vannpose og et kon. Settet leveres i 
en praktisk toalettmappe. 
Irrigasjonspose bestilles separat. 

Diskré bandasjer
For å få størst mulig glede av å 
irrigere anbefales det å benytte en 
liten diskré bandasje mellom hver 
gang man irrigerer. Coloplast har et 
sortiment av Assura Conseal 
stomipropper med to ulike lengder og 
to ulike størrelser. I tillegg finnes det 
diskré stomiposer som Assura   
minicap og SenSura Mio 1-delte poser 
i ulike størrelser.

Sortimentoversikt 
Irrigasjonsprodukter

1501   Coloplast irrigasjonssett                                                                        

1511   Vannpose med termometer    

1110   Colotip med slange

1003   Irrigasjonspose m/kleber 1-delt 

1435   Assura Conseal stomipropp 35mm 

1445   Assura Conseal stomipropp 45mm 

1485   Assura Conseal stomipropp 35mm 

1495    Assura Conseal stomipropp 45mm

Coloplast irrigasjonsprodukter
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Coloplast Norge AS 
postboks 162 Manglerud 
0612 Oslo

tlf: 22 57 50 00
www.coloplast.no

 (vannpose og colotip)




