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Herwin de controle over uw stoelgang
Darmproblemen – in de vorm van verstopping of 
ongewild verlies van kleinere of grotere hoeveel-
heden ontlasting – kunnen vele psychische en 
fysieke problemen veroorzaken. Naarmate het 
toiletbezoek of “ongelukjes” een groter probleem 
worden, vermindert de leefkwaliteit.

Darmspoeling – ook wel lavement, enema of 
endeldarm spoeling genoemd – kan een oplossing 
bieden voor darmfunctiestoornissen.

Zo werkt irrigatie
Bij irrigatie wordt maximaal 1000 ml water per irriga-
tiedag in de endeldarm gepompt. Het water wordt in 
het onderste deel van de dikke darm gepompt, waar 
het water de natuurlijke defecatiereflex activeert. 
Hierdoor zal na korte tijd het water en de ontlasting 
worden uitgescheiden. Bij regelmatige irrigatie (iedere 
dag of om de dag) wordt het mogelijk voor u, om zelf 
te bepalen wanneer u uw stoelgang wenst en om ver-
stopping tegen te gaan.

Irrigatie met een Qufora balloncatheter
Bij irrigatie met behulp van een rectaal balloncatheter
wordt een catheter gebruikt om het water in de darm 
te pompen. De ballon is gemaakt van silicone. Een set 
uit een waterzak, een controle unit, een irrigatieslang 
en een pomp. Nadat de catheter in de endeldarm is 
ingebracht, wordt het water in de ballon gepompt om 
de catheter op zijn plaats te houden – waardoor uw 
handen vrij zijn tijdens het spoelen. 

De ballon zorgt ervoor dat er geen ruimte is tussen de 
darmwand en de catheter. Met behulp van de pomp 
wordt het water in de darm gepompt.

Nadat het water in de darm is gepompt, wordt de 
ballon geleegd en kan de catheter teruggetrokken 
worden. Hierna spoelt het water met de ontlasting in 
het toilet.

Onafhankelijkheid, tijdsbesparing en continentie
Het Qufora Irrigatiesysteem met balloncatheter biedt 
vele voordelen. Niet alleen wordt uw darm gespoeld 
op een gecontroleerde manier als het u uitkomt; het 
systeem is zodanig ontwikkeld dat u zich zelf kunt 
irrigeren. Het is makkelijk toe te passen, betrouwbaar 
in gebruik en duurzaam.

Lees meer over de eigenschappen van het systeem op 
de achterkant van deze brochure.



Biedt de balloncatheter een oplossing voor u?
Vindt u dat u teveel tijd doorbrengt op het toilet? Heeft u dagelijks problemen met uw 
stoelgang? U kunt met name baat hebben bij het Qufora Irrigatiesysteem, indien u:
• Lijdt aan neurologische afwijkingen die de darmfunctie beïnvloeden.
• Bepaalde medicijnen gebruikt die verstoppend werken.
• Lijdt aan chronische verstopping (obstipatie).
Anaalirrigatie is een natuurlijke oplossing voor problemen met de stoelgang en is
geschikt voor gebruik op lange termijn. Raadpleeg altijd uw arts of verplegend
personeel, vóórdat u start met irrigatie.

Wordt onafhankelijk – bespaar tijd – en verhelp incontinentie
Tijdens de ontwikkeling van het Qufora Irrigatiesysteem met balloncatheter hebben
we speciale aandacht besteed aan het feit dat het systeem eenvoudig en betrouw-
baar te gebruiken moet zijn. Met onze irrigatie systemen hopen we u een verbete-
ring in levenskwaliteit, onafhankelijkheid en tijdsbesparing te kunnen bieden.

Met name voor het Qufora Irrigatiesysteem met rectaal balloncatheter geldt:
• Het in gebruik nemen vereist slechts minimale voorbereiding.
• Logische sturing van de irrigatie mbv. de controle unit (positie 1 t/m 4).
• De bediening is gemakkelijk te leren en te onthouden.
• De robuuste en flexibele materialen en onderdelen kunnen tegen een stootje.
• Ingebouwde ventielen voorkomen dat er een te hoge druk ontstaat in de ballon

en in de darm.
• Dankzij een handgreep onderaan de balloncatheter is deze makkelijk te hanteren.
• De controle unit kan tijdens de irrigatie met klittenband bevestigd worden aan 

het bovenbeen.
• De met water gevulde ballon wordt op zijn plaats gehouden tijdens het irrigeren.

Het water in de ballon beperkt het risico dat de ballon uit de darm wordt gestoten 
tot een minimum.

• De grote 2½ liter waterzak kan voldoende water bevatten voor meerdere irrigaties.
• De ballon op de catheter is gemaakt van silicone. De catheter kan tot max. 3 

“irrigatiedagen” gebruikt worden.

Volg eenvoudigweg de posities
1 t/m 4 op de controle unit.

Dankzij een handgreep is de catheter 
gemakkelijk te hanteren.

De inhoud van de waterzak is 
2½ liter.

De ballon is met water gevuld en 
houdt de catheter op zijn plaats.
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PRODUCT ASSORTIMENT:

Product nummer Product naam Product Z-Index

QISBASIS Basisset 1 waterzak met controle unit, 1 irrigatieslang, 5 rectaal  
balloncatheters, 1 gebruiksaanwijzing, 1 klittenband, toilettas

15748243

QISBASISMALL Basisset  1 waterzak met controle unit, 1 irrigatieslang, 5 kleine rectaal 
balloncatheters, 1 gebruiksaanwijzing, 1 klittenband, toilettas

16104420

QISCATH Catheterset 5 rectaal balloncatheters 15748286

QISCATHSMALL Catheterset 5 kleine rectaal balloncatheters 16104439

QISTUBE Irrigatieslang 1 extra irrigatieslang 15748294

QISWATER Waterzak 1 waterzak 15917932
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