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Slangsysteem t.b.v Irrimed
REF: 25057K
Gebruiksaanwijzing
Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een product van ons bedrijf
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg deze instructies voordat u irrimed gaat
gebruiken. Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing altijd bij vragen over de bediening en voor
het opsporen van storingen van uw irrimed. Als u verder nog vragen hebt, neem dan contact
op met uw medisch speciaalzaak of met B. Braun Medical via homecare.nl@bbraun.com
Laat u voordat u het apparaat gaat gebruiken informeren over de medische veiligheid van de
darmspoeling. Uw arts of stomaverpleegkundige adviseren u graag. Het spoelen moet
worden aangeleerd onder deskundige begeleiding van een (stoma)verpleegkundige.
Veiligheidsinstructies, verklaring van de symbolen
Markering van overeenstemming
volgens de Europese richtlijn voor
medische hulpmiddelen 93/42/EEG met
het nummer van de afgevende instantie.
Voorzichtig

Eenrichtingsventiel. De
verbindingsslang bevat een
terugstroomklep waardoor het
water maar in één richting kan
stromen

Fabrikant

Fabricagedatum

Beschermen tegen blootstelling aan licht

Droog bewaren

Product en gebruik
Het slangsysteem bestaat uit 2 onderdelen, de verbindingsslang (1,30 m) met geïntegreerde
terugslagklep en de conus. De irrigatievloeistof (helder drinkwater) stroomt door dit
slangsysteem van de irrimed in de darm van de patiënt.
Opgelet!
Gebruik geen water met toevoegingen of medicijnen.
De twee onderdelen, de verbindingsslang en de conus, zijn verbonden met een Luer-Lock
schroefverbinding. De schroefverbinding kan met een ¼ slag worden los- of dichtgedraaid.
Reiniging
Na de irrigatie moet de conus met warm water worden gereinigd. Om dit te doen, maakt u de
Luer-Lock verbinding los met een ¼ slag naar links. Hierdoor kan de conus van de
verbindingsslang worden losgekoppeld en gemakkelijk worden gereinigd.
Na de reiniging worden de conus en de verbindingsslang opnieuw met elkaar verbonden. Let
hierbij op de juiste stroomrichting . De conus moet aan de zwarte kant van het
eenrichtingsventiel worden geschroefd (zie afbeelding op de achterkant).
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Onderhoud en levensduur
Het slangsysteem is een wegwerpartikel wat kan verkleuren na verloop van tijd door een
biofilm. Dit zijn geen schadelijke ziektekiemen, maar de normale bacteriën die in drinkwater
voorkomen. Dit effect wordt doorgaans het eerst zichtbaar bij de verbindingsslang aan het
aanzetstuk naar de irrimed. Om hygiënische redenen wordt geadviseerd het slangsysteem
maandelijks, uiterlijk na 6 maanden, te vervangen. Als de biofilm zichtbaar is wordt reiniging
aanbevolen.
Het slangsysteem is persoonsgebonden, dus voor 1 gebruiker.
Bestelinformatie
Slangsysteem voor darmspoeling
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