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Det skånsomme valg
Oplev nye fordele ved håndtering af fækalsivning med Furines
Eksternt Fækalkateter – det første non-invasive fækalkateter på
markedet.

Furine er en dansk virksomhed, der udvikler medicinsk
engangsudstyr rettet mod afføringsinkontinens.
Afføringsinkontinens er et problem, der opleves i næsten alle
sundhedssegmenter, og er årsag til stor gene og ubehag for rigtig
mange patienter.
Furines mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der
kæmper med afføringsinkontinens. Herudover ønsker vi at gøre
dagligdagen lettere for sundhedspersonalet.
Furines produkter er både innovative, sikre, hudvenlige og
diskrete.
Furine har udviklet Eksternt Fækalkateter systemet, som er det
første non-invasive fækalkateter på markedet, der opsamler
tyndtflydende, sivende afføring (Bristol Stool Scale type 6 og 7).

Eksternt Fækalkateter
Fordele ved Eksternt Fækalkateter:
 anatomisk tilpasset den perianale hud.
 100% silikonebaseret teknologi, og dermed
meget hudvenligt.
 designet til at sidde eksternt på huden. Dette betyder at den er
behagelig at have på, også for den vågne patient.
 består af et blødt materiale. Dette mindsker risiko for tryksår, og
øger samtidigt patientkomfort.
 kan bruges selv når patienten er oppe at sidde i en stol.
 non-invasivt design.
 udstyret med hængebøjle med integreret sikker lukning, der
sikrer, at koblingen til posen ikke utilsigtet falder af.

Fækal Opsamlingspose
Fordele ved Fækal Opsamlingspose:
 indeholder et kraftigt kulfilter som sikrer, at
der ikke kommer lugt fra posen.
 er diskret, således at indholdet ikke ses så
let af besøgende.
 indeholder et integreret læsefelt, således at
sygeplejersken kan aflæse den opsamlede afføringsmængde.
 har en solid lukningsmekanisme, der sikrer, at der ikke opstår
lækage fra posen efter brug.

Medical Skin Wipe
Medical skin Wipe er en medicinsk renseserviet, der er udviklet til
at klargøre huden inden påsætning af Eksternt Fækalkateter, idet
den fjerner overskydende olie og fedtstof på huden.
Desuden bruges Medical Skin Wipe ved aftagning af Eksternt
Fækalkateter, idet den effektivt løsner og skånsomt fjerner
klæberen fra huden.
Fordele ved Medical Skin Wipe:
 svier ikke for patienten.
 irriterer ikke huden.
 indeholder ikke alkohol eller parfume.
 indeholder ikke olie, hvorved Eksternt Fækalkateter sidder bedre
fast på huden.

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 eller på telefon: 2970 9421
Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside:
www.furine.com
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