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Nee

*  Voor de volledige gebruiksinstructie, zie de bijsluiter van Flexi-Seal™ PROTECT FMS.

Heeft de patiënt één van de onderstaande  
contra-indicaties*?
•  Is jonger dan 18 jaar 
•  Allergisch voor onderdelen van het systeem 
•  Heeft het afgelopen jaar operatie ondergaan aan 
 het onderste deel van de dikke darm of rectum 
•  Rectale of anale letsels 
•  Ernstige rectale of anale vernauwing of stenose

Patiënt met tijdelijke fecale incontinentie.

Is de patiënt bedlegerig?

Is de ontlasting vloeibaar of semi-vloeibaar?

Is de frequentie > 4 x per dag en/of sprake van beschadigde rode huid?

Op basis van het rectaal toucher, is de patiënt in  
staat het systeem op zijn plaats te houden?

Zijn er tekenen van geïmpacteerde  
ontlasting adhv het rectaal toucher?

Breng Flexi-Seal™ PROTECT 
in volgens de gebruiksinstructies  

in de verpakking.

Niet geschikt voor Flexi-Seal™ PROTECT

Niet geschikt voor Flexi-Seal™ FlexiSeal™ PROTECT

Niet geschikt voor Flexi-Seal™ PROTECT

Niet geschikt voor Flexi-Seal™ PROTECT

Niet geschikt voor Flexi-Seal™ PROTECT

•  Zorgprofessional beoordeelt of over wordt gegaan  
 op disimpactie proces.
•  Beoordeel nogmaals het gebruik van  
 Flexi-Seal™ PROTECT.

Voldoet de patiënt aan 
de criteria voor Flexi-Seal™ 

PROTECT?

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Zorgprofessional voert rectaal toucher uit om sfinctertonus te beoordelen.

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

•  Vermoeden van of vastgestelde stoornis van het  
 rectale slijmvlies 
•  Vastgesteld rectale/anale tumor 
•  Ernstige aambeien 
•  Geïmpacteerde ontlasting

Niet geschikt  
voor Flexi-Seal™  

PROTECT

Nee

Flexi-Seal™ PROTECT

Flexi-Seal™ PROTECT FMS-set (set per verpakking, 1 zak) 421630

FlexiSeal™ Privacy™ opvangzak met APS filter (10/doos) 411108

Bestelinformatie

Ja
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Flexi-Seal™ PROTECT

Flexi-Seal™ PROTECT FMS-set (set per verpakking, 1 zak) 421630

Silesse™ huidbeschermingspray 420790

FlexiSeal™ Privacy™ opvangzak met APS filter (10/doos) 411108

Bestelinformatie

Suggestie voor extra huidbescherming

Vulbescherming
Het enige fecaal management
systeem dat aanvoelt wanneer
de retentieballon correct is
gevuld en een visueel signaal
geeft wanneer de ballon wordt
overvuld.

Patiënt  
bescherming
Met het blauwe vingerkapje
kan de zachte siliconen
retentieballon gemakkelijk
en nauwkeurig worden
geplaatst.

Privacy- en 
geurbescherming
Monitor de inhoud zonder
dat de privacy van de patiënt 
daaronder lijdt. Verbeterde
geurbescherming.*

* Vergeleken met Flexi-SealTM SIGNALTM FMS




