
qufora עם צנתר בלון
מערכת לריקון המעיים ולהחזרת השליטה ביציאות

מערכת qufora עם צנתר בלון, מיועדת עבור נכים ללא שליטה על הסוגרים, 
האיריגציה  שיטת  של  מבוססת  המערכת  שרותים.  כיסא  על  היושבים 
והיא תוכננה על מנת לאפשר למשתמש מערכת אמינה וקלה  הרקטלית 
לשימוש. למערכת צנתר בלון רקטלי ייחודי, המתמלא במי בורז פושרים, 
נוזל,  של  "בריחה"  או  החוצה  הקטטר  של  החלקה  ומונע  ברקטום  נאחז 
מפני  המגן  מיוחד  הגנה  שסתום  למערכת  למעי.  המים  הזרמת  במהלך 
ובמיקומו הנכון  וכן, דסקית המסייעת בהחדרת הקטטר  יתר בצנתר  לחץ 
לשימוש,  ונוחה  פשוטה  )הרגולטור(  הבקרה  יחידת  ברקטום.  הבלון  של 
כוללת 4 שלבים )1,2,3,4( שביניהם ניתן לעבור בעזרת בורר המצבים. על 
מנת להשיג שליטה ביציאות ולהימנע מעצירויות מומלץ ליצור רוטינה של 
שימוש, כלומר, לעשות שימוש במערכת בקביעות כל 48 שעות במועדים 
קבועים ככל האפשר. היה סבלני, נדרש זמן על מנת לפתח את הרוטינה 

המתאימה לך.

qufora עם צנתר בלון

מבוגרים  עבור  רקטלית,  באיריגציה  השימוש 
וילדים עם קשיים בניהול יציאות המעיים, מקובל 
מזה שנים רבות. אולם היעדרותם של פתרונות 
את  המאפשרים  מתאימים,  רפואיים  ואביזרים 

ההליך, הקשו על יישום השיטה.
של  לשוק  כניסתם  עם  האחרונות,  בשנים 
 ,qufora ויעילים כמו אלו של ה  נוחים  פתרונות 
יציאות  את  לנהל  וילדים  למבוגרים  יותר  קל 
המעיים שלהם ולהימנע מ "פנצ'רים" שלשולים 

ועצירויות.

בריינסטורם מרקטינג בע,,מ  ייבוא ושיווק מוצרים ואביזרים רפואיים.
 www.brainstormarketing.com  03-6410903 :העצמאות 15, מזכרת בתיה, ת.ד. 2420 מיקוד : 76804, ישראל. טלפון

qufora היא אביזר רפואי משנה חיים, המסייע לנכים ולבעלי שליטה מוגבלת על הסוגרים, לנהל את 
ומערב אירופה. המערכת  ומומלצת, מזה שנים רבות בארה"ב  יציאות המעיים.  מדובר בשיטה מוכרת 
מבוססת על שיטת האיריגציה הרקטלית, המאפשרת התרוקנות עצמית והמחזירה למשתמש את השליטה 
על היציאות ועל לוח הזמנים היומי שלו.  למערכת יתרונות רבים בהקטנת הסיכון לפצעי לחץ, בשיפור 
חילוף החומרים, במניעת מחלות נלוות וסיבוכים הקשורים בפגיעה בריקון הרגיל של המעי, מניעת כאב, 
שיפור דרמטי באיכות החיים, בכבוד העצמי של המטופל ועוד יתרונות רבים המגובים במאמרים ומחקרים 
רפואיים. המערכת מיתרת את הצורך בכדורים, משלשלים, נרות או כל חומר כימי אחר, ועושה שימוש 
במי ברז פושרים בלבד. המערכת מאפשרת להתרוקן אחת ל 48 שעות מבלי שיהיה חשש מפני "פנצ'רים" 

או עצירויות. 

050-5732023 לפרטים נוספים ולהזמנות

הבקיא  רופא  ידי  על  להיבדק  המשתמש  על  בקיופורה  השימוש  טרם 
בשיטה, שיאשר את השימוש, ידריך ויבחר במערכת המתאימה עבור צרכי 

המשתמש.


