
Achtergrond
MBH-International A/S heeft vele jaren ervaring in 
blaas- en darmbeheersing. In samenwerking met 
professionals uit de gezondheidszorg en eindge-
bruikers zijn eenvoudige doch uiterst effectieve 
producten ontwikkeld voor darmirrigatie.

Darmproblemen zijn voor het individu een belangrijke 
oorzaak van fysiek ongemak en hebben een aanzien-
lijke negatieve invloed op het dagelijkse leven.

Wat is het Qufora Cone toilet systeem?
Het Qufora Cone toilet systeem is een eenvoudig te 
gebruiken irrigatiesysteem dat ontworpen is voor 
personen die zich irrigeren op het toilet. Qufora 
Irrigatiesystemen gebruiken daarbij kraanwater om 
de darmen te irrigeren.

Irrigatie van de endeldarm, ook wel enema genoemd, 
werd in de oudheid reeds in vele culturen toegepast 
en anaal irrigatie is geenszins een nieuwe methode. 
Wat wel nieuw is, is dat het Qufora Cone toilet systeem 
het mogelijk maakt om te irrigeren door middel van 
een eenvoudige procedure, zowel thuis als onderweg.

Hoe werkt het Qufora Cone toilet systeem?
Warm water wordt vanuit de waterzak via de trechter 
in het rectum geleid. Het water stroomt binnen met 
behulp van een pomp. Nadat het water tijd heeft gekre-
gen om te werken, wordt de trechter teruggetrokken, 
waarna water en ontlasting in het toilet spoelen.

Waterzak, trechter en pomp
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Qufora Cone toilet systeem

Productgegevens



Voordelen
• De tijd die dagelijks op het toilet wordt doorgebracht, kan worden terugge-

bracht tot een normaal niveau.
• Het gebruik van het Qufora Cone toilet systeem zorgt voor een faecale 

continentieperiode tussen de 24 en 48 uur, waarbij controle wordt verkregen 
over darmbeheersingsproblemen.

• Een gevorderde staat van obstipatie kan worden verholpen, voordat het 
permanent wordt. Dit resulteert in een verbeterde fysieke en mentale conditie 
van de betreffende persoon.

• Chemische en farmaceutische laxeermiddelen kunnen hiermee gedeeltelijk 
of geheel worden vervangen.

 
Wie heeft er baat bij het gebruik van het Qufora Cone toilet systeem?
• Personen die lijden aan ontlastingsincontinentie of obstipatie zullen voordeel 

ondervinden van het gebruik van Qufora Irrigatiesystemen. 

Voornamelijk deze personen:
• Personen die lijden aan een neurologische aandoening die de darmfunctie beïnvloeden.
• Personen die een bepaald type medicatie gebruiken die obstipatie kan veroorzaken.

Hoe worden de beste resultaten bereikt?
De beste resultaten worden bereikt door het Qufora Cone toilet systeem 
dagelijks of om de dag te gebruiken. Het voltooien van een irrigatieprocedure 
met het Qufora Cone toilet systeem neemt ongeveer 20 minuten in beslag. 
Houdt u er wel rekening mee dat er enige tijd nodig is om voor u persoonlijk 
te kunnen bepalen hoe vaak en met welke hoeveelheid water u het systeem 
moet gaan gebruiken.

Wanneer kunt u het irrigatie systeem niet gebruiken?
U kunt het Qufora Cone toilet systeem niet gebruiken wanneer u lijdt aan 
afwijkingen in het rectum, zoals poliepen en aambeien, of gedurende de 
zwangerschap. U kunt het systeem niet gebruiken wanneer u lijdt aan 
spastische darm, inflammatoire darmziekten of darmkanker.
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Producteigenschappen

Rectale trechter

Pomp om water rond te pompen

Aparte pomp

De waterzak wordt afgesloten met 
een dop

De waterzak wordt met een buisje 
aangesloten aan de rectale trechter

PRODUCTASSORTIMENT:

Product  
nummer

Product Verpakking / 
Verkoopeenheid

Z-Index

QCTSSTART Waterzak, pomp, 2 trechters, haak, 
gebruiksaanwijzing, montagehandleiding

1 Set 15917940

QCTSWZ  Waterzak voor het cone toilet systeem 1 stuk 15917975

QCTSPOMP  Handpomp voor het cone toilet systeem 1 stuk 15917967

QCTS5C 5 Trechters voor het cone toilet systeem 5 stuks 15917959

 Qufora Cone toilet systeem

Fabrikant: 
MBH-international A/S
Hejrevang 21 A
DK-3450 Allerød
Denmark

Distributeur:
Medical4You
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Lees meer op www.medical4you.nl


