
Startset Curion Anaaltampon

Hartelijk dank voor uw interesse in onze startset Curion anaaltampon
U heeft deze set via uw apotheek of zorgverlener ontvangen. Wellicht hebt u al samen het gebruik van de anaaltampon besproken. Toch is het zinvol 

om deze informatie door te lezen voordat u de anaaltampon gaat uitproberen. 

De startset bevat de 
volgende producten:

•  7 (x 3) Curion anaaltampons 

•  applicator 

•  tube vaseline 

•  handschoenen

•  afvalzakjes

•  fixatiepleister

•  gebruiksaanwijzing

•  mogelijke vragen over de Curion anaaltampon

Opbouwschema 
Curion anaaltampon

Om het darmslijmvlies te laten wennen aan de anaaltampon moet het 

gebruik van de tampon langzaam opgebouwd worden. Hieronder volgt 

een schema met het aantal uren per dag. 

DAG 1 1 MAAL 2 UUR

DAG 2 2 MAAL 2 UUR

DAG 3 2 MAAL 2 UUR

DAG 4 2 MAAL 3 UUR

DAG 5 2 MAAL 3 UUR

DAG 6 2 MAAL 4 UUR

DAG 7 1 MAAL 5 UUR

 Het is niet noodzakelijk dat u van elke maat en elk model alle drie de 

tampons uitprobeert. Wanneer u na gebruik van een of twee tampons 

al merkt dat deze niet bevallen, gaat u verder met een volgende maat 

of model.

Voor het uitproberen adviseren wij u de volgende volgorde aan te 

houden:

1.   1520

2.   1020

3.   3020

4.   1524

5.   1025

6.   3030

7.   1528



Dagboek Curion anaaltampon
Het dagboek kunt u gebruiken om per dag uw ervaringen te noteren. 

Denk hierbij onder andere aan de volgende punten:

•  welke tampon heb ik gebruikt

•  het gevoel (aandranggevoel, pijn)

•  lekkage

•  verlies van de tampon

•  aantal uren dat u de tampon heeft gebruikt

•  de manier van inbrengen

DAG 1
  

DAG 2
  

DAG 3
  

DAG 4
  

DAG 5
  

DAG 6
  

DAG 7
  

Wanneer u een keuze hebt gemaakt voor een Curion anaaltampon, kunt u de resterende Curion anaaltampons (in ongeopende verpakking) gratis bij 

Mediq Medeco laten omruilen voor de goede maat. De resterende anaaltampons, vergezeld van een briefje met uw naam- en adresgegevens en het 

bestelnummer van de door u gekozen maat anaaltampon, kunt u opsturen naar:

Mediq Medeco 

T.a.v.: Informatielijn

Antwoordnummer 208

3260 VB Oud-Beijerland

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over deze startset of zoekt u een ander product dan kunt u contact opnemen met één van onze verpleegkundig adviseurs. 

Zij hebben tweemaal per dag (11.00 - 12.00 uur en 15.00 - 16.00 uur) een telefonisch spreekuur. U kunt hiervoor een telefonisch verzoek indienen bij 

onze receptie op telefoonnummer (0800) 022 82 82 of stuur een e-mail naar informatielijn@mediqmedeco.nl.

T. 0186 63 44 00  www.mediqmedeco.nl  Committed to your Care


