
Aanbrenginstructie:
1. Bevestig de Fecale Opvangzak aan de connector van de Uitwendige Fecale 

Katheter van Furine door de opening van de zak op de opening van de connector 
te drukken.

2. Plaats de twee veiligheidshaken van de connector in de twee gaten in de Fecale 
Opvangzak, zodat de zak niet onbedoeld eraf valt.

3. Laat de Fecale Opvangzak maximaal 24 uur zitten voordat u deze vervangt, of 
vervang de zak wanneer deze 1000 ml vloeistof bevat.

4. De zak wordt vervangen door de Fecale Opvangzak te verwijderen van de 
connector van de Uitwendige Fecale Katheter van Furine en vervolgens het 
deksel van de zak stevig in de opening van de zak te plaatsen.

5. De zak kan vervolgens worden weggegooid.
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Gebruiksaanwijzing voor de Fecale Opvangzak van Furine

Beschrijving:
De Fecale Opvangzak van Furine is geschikt voor het opvangen van fecale vloeistof 
van patiënten met sijpelende feces. De vloeistof sijpelt uit de anale opening via de 
Uitwendige Fecale Katheter van Furine in de opvangzak. De Fecale Opvangzak van 
Furine moet dagelijks worden vervangen en vervolgens worden weggegooid.

Indicaties:
Furine's Fecale Opvangzak is geïndiceerd om fecale vloeistof op te vangen uit de 
Uitwendige Fecale Katheter van Furine.

Waarschuwingen:
Als er een fecale geur uit de fecale opvangzak komt, moet deze worden vervangen.

Als de geur aanhoudt na vervanging van de zak, moet het hele systeem worden 
vervangen, inclusief de katheter zelf.

Lees eerst de 
gebruiksaanwijzing
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