
aקשיים והפרעות בריקון המעי.

aחוסר שליטה ביציאות המעיים.

aמעי גס איטי.

aעצירות או “בריחת צואה” כרוניים.

aמעי נוירוגני ומשותקים.

aהתרוקנות לא מלאה.

aספינה ביפידה

aטרשת נפוצה

aתסמונת קאודה אקווינה )זנב הסוס(

aרקטוצל

aבעיות ברצפת האגן

aנרתיק איליואנאלי

aמוקוס דיסצארג’

aרדיאשיון פרוקטיטיס.

aמגיל 3 ומעלה.

סוגי המערכות

קיופורה 
לשירותים 

עם קונוס

קיופורה עם 
קטטר בלון

באלו סימפטומים מסייעות?

aכשנדרשת כמות מים קטנה.
aכשדרוש פתרון קטן ודיסקרטי.

aכשמתרוקנים מעל האסלה.

aכשנדרשת כמות גדולה של מים.
aכשנדרש ניקוי המעי עד “כפל הטחול”.

aכשמתרוקנים מעל האסלה. 
aכשהמשתמש/המלווה יכול לאחוז את  

   הקונוס ביד.

aכשנדרשת כמות גדולה של מים.
aכשנדרש ניקוי המעי עד “כפל הטחול”.

aכשמתרוקנים מעל האסלה.
aכשהמשתמש/המלווה איננו יכול או רוצה  

    לאחוז את הקונוס ביד.
aכשנדרשת אטימה טובה יותר של הרקטום.

aעבור משותקים.

aלמרותקים למיטה.
aלמתרוקנים בשכיבה.

aלשמירה על כבוד המטופל.
aלמעוניינים להימנע מריחות ולכלוך       

    הקשורים בהתרוקנות במיטה.
aלמעוניינים לחסוך את הצורך באשפוז בבי”ח  

    בשל ההתרוקנות במיטה.
aלחולים טרמינלים.

למי מתאימה?

Qufora®:כיצד לבחור את מערכת ה             המתאימה למשתמש
*המצ”ב משמש כמדריך בלבד, יש לבחור את המערכת בהתאם למצבו האישי של המשתמש.

* Norton, C & Collins, B., (2013) Managing passive incontinence and incomplete  evacuation. BJN vol 22/10, 575-579
**Christensen P et al.(2003) Scintigraphic assessment of retrograde colonic washout of faecal incontinence 

and constipation. Dis Colon Rectum; 46:68-76
*** Emmanuel et al (2013), Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Spinal Cord, 51, 732–738
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aקומפקטי ונוח לשימוש.
aקל לנשיאה.

90a סמ”ק בכל שימוש )ניתן למלא גם פעמיים...( 
aהקונוס עובר את שני “ספינקטרים” 

    וסוגר את הרקטום.

aהקונוס עובר את שני “ספינקטרים” וסוגר על האנוס.
300-1000a סמ”ק של מים כל שימוש.

aקטטר בלון מיוחד המתמלא במים.
aעובר את שני “ספינקטרים” נאחז ואוטם את הרקטום.

300-1000a סמ”ק של מים בכל שימוש.
aבעל שסתום הגנה המונע לחץ עודף בבלון.

aמערכת סגורה המזרימה מים אל הרקטום ואוספת את     
    היציאות לשקית סגורה.

aמבוצע ע”י מטפל.

הסבר

קיופורה 
למרותקים 

למיטה

קיופורה מיני


