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Innovation med fokus på patienten
Furines Eksternt Fækalkateter er det
første non-invasive fækalkateter på
markedet

At pleje alvorligt syge og dermed meget sårbare
patienter, der døjer med sivende afføring, er en
udfordrende og ofte kompliceret plejeopgave, der
kræver meget tid og mange ressourcer.

Når en patient har sivende afføring, er der risiko for
udvikling af en lang række komplikationer, heriblandt
nedbrud af huden i det perianale område, udvikling
af tryksår, smerter, svie, ubehag, infektion og i
værste fald sepsis.

Den sederede og sovende patient har særligt
behov for sygeplejerskens opmærksomhed, fordi han
ikke selv kan fortælle om sine symptomer.
Her må sygeplejersken kunne skønne, hvad han har
brug for, og hvordan hun kan hjælpe og værne om
hans værdighed og velvære.
Den vågne patient kan desuden opleve, at fækal
sivning påvirker hans selvbillede og overskud.
Pårørende og omsorgspersoner kan også blive
frustrerede over, hvordan patienten tydeligvis er
plaget af ubehag, lugtgener og den stigmatisering,
der kan være forbundet med manglende evne til at
kontrollere sin afføring.

Med fokus på patientens tryghed, værdighed og
livskvalitet, har Furine udviklet det første noninvasive fækalkateter på markedet. Derfor er det nu
muligt, at opleve nye fordele ved håndtering af
fækalsivning med Furines Eksternt Fækalkateter

Det
skånsomme
valg

Furines Eksternt Fækalkateter er udviklet til
at give ekstra beskyttelse af patientens hud.
Kritisk syge patienter kan være urolige og
skal løbende lejres. Derfor kan der opstå
træk og vrid i det anvendte
opsamlingsprodukt, hvilket belaster
patientens hud.
Vi har udviklet en stærk
to-delt silikoneklæber,
som sidder godt fast,
men som også, ved
brug af Furines Medical
Skin Wipe, skånsomt og
elegant kan tages af,
uden at huden
ødelægges.

Design
med patienten
i fokus

Den unikke og nye to-komponente
klæbeteknologi giver sikkerhed for, at
kateteret omgående slutter tæt mod huden.
Klæberens elasticitet gør, at den bedre kan
klare træk og vrid.

Under plejen af patienter er det vigtig for
sygeplejersken at kunne observere
produkternes påvirkning på patienten, så
skader kan forebygges.

Patientens
sikkerhed
er vigtig

Furines Eksternt
Fækalkateter er
non-invasivt.
Det betyder, at
risiko for skade
på lukkemusklen
eller på tarmens
slimhinde i
forbindelse med
brug af kateteret
er helt elimineret.

Patienter kan trygt være oppe at sidde i
længere tid, når de har Furines Eksternt
Fækalkateter på.

Den kritisk syge patient kan ikke altid give
udtryk, for hvad der er ubehageligt og
generer.
Derfor er det plejepersonalets opgave at sikre
den bedst mulige komfort for patienten, og
dermed undgå, at der opstår tryksår.

Patientens
komfort
er vigtig

Det er vigtigt for os, at patienten selv har en
god oplevelse af at bruge produktet.
Vi har derfor lagt vægt på at lave en blød og
elastisk klæber, som nemt tilpasser sig
patientens anatomi og er behagelig for
patienten at have på.

Patienter med sivende afføring har en øget
risiko for at opleve nedbrud af huden i det
perianale område.
Hvis huden vedvarende påvirkes af sivende
afføring, vil det opleves ubehageligt eller
smertefuldt og der kan opstå sårdannelse.

Hudvenligt
og sikkert

Furines Eksternt Fækalkateter er
udviklet til at give ekstra
beskyttelse af patientens hud.
Furines Klæbende Barrierefilm
ikke bare hjælper til med god
fastsidning, den beskytter også
huden, i det tilfælde at en lækage
opstår.

Den peri-anale anatomi kan gøre det svært for
plejepersonalet at påsætte eksterne løsninger, som
slutter tæt. Det er ofte kompliceret og kræver megen
tid og måske flere forsøg.
Furine har udviklet en unik
applikator, som understøtter
påsætningen af Eksternt
Fækalkateter. Den giver
sygeplejersken et godt og sikkert
greb. Således kan hun let og sikkert
applicere kateteret korrekt og trykke
det på huden, så det omgående
slutter tæt hele vejen rundt.

Vi lægger vægt på vigtigheden af
at skåne og skærme patienten i
så høj grad som muligt.
Opsamlingsposen er derfor lavet i
et uigennemsigtigt materiale med
et integreret aflæsningsfelt.
Aflæsningsfeltet gør det let for
sygeplejersken at observere og
aflæse mængden af posens
indhold, og hun kan dermed
uhindret vurdere patientens
tilstand.

Let at
håndtere

Fækalkateterets sengebøjle har
en sikker lukkemekanisme, så
posen holdes fæstnet stabilt på
sengerammen.

Furines Fækal Opsamlingspose
er lavet af et stærkt materiale
og kan påsættes sengebøjlens
sikkerhedskroge, så den ikke
kan falde af. Hermed reduceres
risiko for utilsigtede uheld med
spild og kontaminering af
omgivelserne.

Posen er udstyret med et effektivt
kulfilter, der mindsker lugtgener,
og sikrer, at luft kan diffundere ud
af posen.

Sikker
og diskret
opsamling

Fokus på ressourcer
Ved korrekt brug på intakt, ren og tør hud, er Furines
Eksternt Fækalkateter det mest hudvenlige, let
anvendelige og økonomiske valg.
Fækal inkontinens hos kritisk syge patienter er både
plejemæssigt og økonomisk ressourcekrævende. Ud
over at det påfører patienten fysisk og psykisk
ubehag, øger fækal inkontinens de samlede udgifter til
både personale og materialer.

Med det rette valg af produkt til håndtering af fækal
inkontinens kan patienten få en sikker og professionel
pleje, samtidigt med at plejetiden og udgifterne til den
totale pleje nedsættes.

Patientvenligt
og
omkostningseffektivt
Furines Eksternt Fækalkateter håndterer
udfordringerne forbundet med fækalsivning på en
patientvenlig og omkostningseffektiv måde. Det bløde
og anatomisk formede materiale øger patientens
komfort og værner om patientens værdighed.
Desuden lettes de sygeplejemæssige udfordringer
betydeligt, fordi Furines Eksternt Fækalkateter er let at
anvende.
Furines Eksternt Fækalkateter reducerer udgifter
forbundet med fækal inkontinens markant, idet prisen
er væsentligt lavere, sammenlignet med invasive
fækalkatetre.

Total
løsning
med
Furine

Furine er en virksomhed, der har patientens
sikkerhed og komfort i højsæde.
Samtidigt er det vigtigt for os at
imødekomme de udfordringer, personalet
oplever i deres daglige arbejde med pleje af
den syge og sårbare patient.
Vi arbejder kontinuerligt på innovative
forbedringer af vores produkter, og er altid
glade for at få feedback og nye idéer.

Furine
tager
vare…
…om den
sårbare
patient

Hvis du ønsker mere information eller ønsker
at modtage vareprøver af Furines Eksternt
Fækalkateter, er du velkommen til at
kontakte os på:
info@furine.com
Du er også velkommen til at besøge vores
hjemmeside:
www.furine.com
Bestillingsinformation
Eksternt Fækalkateter Kit
1 fækalkateter, 1 opsamlingspose, Medical
Skin Wipe

B05DK22

Eksternt Fækalkateter med lugtskjold Kit
1 fækalkateter med lugtskjold, 1
opsamlingspose, Medical Skin Wipe

B06DK22

Fækal Opsamlingspose
10 poser/kasse

B10DK10-10

Medical Skin Wipe
30 /kasse

A00DK11

Klæbende Barrierefilm
5 /æske

B20DK10
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