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Peristeen® vattenlavemang 
-Hjälper MS patienter till bättre tarmkontroll 
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Peristeen® vattenlavemang

1  Locket är enkelt att öppna när påsen ska fyllas    

och säkert att stänga. Locket byts ut efter ca 90  

användningar.

2  Vattenpåsen är utformad för att stå stabilt och kan 

enkelt flyttas med hjälp av handtaget. Vattenpåsen 

byts ut efter ca 15 användningar.

3  Kontrollenheten är enkel att använda och de         

självinstruerande symbolerna guidar användaren 

genom proceduren. Kontrollenheten byts ut efter ca 

90 användningar.

4  Pumpen kan användas antingen med handen,       

underarmen eller armbågen. Pumpen byts ut efter 

ca 90 användningar.

5  Rektalkatetern har en hydrofil yta, flexibel ballong 

och bra fingergrepp. Den är PVC-fri.                         

För engångsbruk.

6  Ballongen är mjuk, flexibel och integrerad med       

rektalkatetern. När den är uppblåst, fixerar den      

katetern i ändtarmen.  

Egenskaper
 · Enkel att använda
 · Endast vatten tillsätts
 · Används varje eller varannan dag 
 · Kan användas av personer med nedsatt 

handmotorik
 · Kan hanteras av användaren själv eller med 

assistans

Produkt sortiment

Coloplast artikelnummer                                                                                            Innehåll

291210 System

1 kontrollenhet
2 rektalkatetrar
1 vattenpåse
2 fixeringsband

291220 Tillbehörsset 15 rektalkatetrar
1 vattenpåse

291230 Rektalkateter 10 rektalkatetrar

291240 Fixeringsband 1 set med 2 fixeringsband

291250  Extra slangset 2 slangar med blå konnektor

291260  System Small

1 kontrollenhet                                          
2 rektalkatetrar Small                                       
1 vattenpåse
2 fixeringsband 

291270 Tillbehörsset Small 15 rektalkatetrar Small
1 vattenpåse

291280 Rektalkateter Small 10 rektalkatetrar Small

Coloplast AB, 0300-332 99, www.coloplast.se, kundservice@coloplast.com. 
Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2016-10
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. SP2068



Peristeen förbättrar livskvaliteten signifikant8

Peristeen
-för bättre tarmkontroll

Peristeen® – för kontrollerad 
tarmtömning

Peristeen vattenlavemang förbättrar 

signifikant livskvaliten hos patienter 

med tarmproblem, jämfört med 

konservativa metoder8.

Peristeen är ett effektivt vatten-

lavemangssystem som signifikant

reducerar symtom av avförings-

inkontinens och förstoppning i

jämförelse med konservativa 

metoder8.

Före vattenlavemang Efter vattenlavemang

Typiska symtom

 · Fekal inkontinens

 · Förstoppning

 · Obehag

 · Smärta

 · Uppsvälldhet

Typiska konsekvenser

 · Social isolering

 · Förlust av värdighet

 · Minskat självförtroende

Tarmbesvär - ett vanligt problem 
för MS patienter

Bilder: Röntgenbilderna visar tjocktarmen hos en ryggmärgsskadad 
patient före och efter tömning med hjälp av vattenlavemang7

Konservativa metoder för tarmbehandling är otillräckliga för 30-50%6 

vilket kan leda till avföringsinkontinens.

Effektiv tömning med Peristeen® vattenlavemang

Mer än hälften av alla MS patienter lider av tarmproblem. De vanligaste besvären är 

kronisk förstoppning och förlust av tarmkontroll1,2,3,4. Dessa funktionsnedsättande 

tarmproblem ökar med åldern hos patienten2,4,5, patientens ålder

vid MS-debut och hur länge personen haft MS2,4,5.  

I synnerhet påverkas tarmfunktionen hos patienter med sekundärprogressiv MS och hos 

patienter med existerande urintömningsproblem. Tarmproblem är även vanligare hos 

patienter med ett högt värde på Expanded Disability Status Scale (EDSS)4.

Peristeen är ett effektivt sätt att hantera tarmrörelser hos MS-patienter. Genom att 

föra in vatten i tarmen töms den nedåtgående delen av tjocktarmen effektivt. 

Förstoppning och avföringsinkontinens är vanliga problem hos MS patienter, genom 

regelbunden användning av Peristeen vattenlavemang kan dessa problem förebyggas.

Peristeen vattenlavemang är speciellt utformad för att vara portabel och enkel att använda.

- även för personer med nedsatt handmotorik. Det kan hjälpa användaren att känna sig trygg 

och oberoende. I kliniska studier med patienter med neurogena tarmfunktionsstörningar, 

minskar Peristeen avföringsläckage och förstoppning samt förbättrar livskvaliteten 8,9.

Tarmstörningsproblem har stor påverkan på livskvaliteten
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Peristeen® –gör skillnad 
för MS patienter
Långsiktiga resultat av användning av analirrigation visar att så många som 63% 

av patienterna blir hjälpta av behandlingen10.  En framgångsrik behandling gör att 

patienterna upplever en betydande förbättring i det dagliga livet. Många Peristeen 

användare kan gå till arbetet och njuta av ett normalt socialt liv utan oro över när en 

incident av ofrivilligt tarmläckage kan uppstå, eller känna obehag av förstoppning.

Användare om Peristeen:

 “Peristeen changed my life.  
I can go out and do what I want 
now. I can live my life”
 Karine, Peristeen user, France

Långsiktig effekt och säkerhet 
av transanal irrigation vid MS  

• n= 49 konsekutiva MS patienter började  

med Peristeen

• Snittiden för uppföljning var 40 månader

• Svår tarmdysfunktion minskade från 47% av 

patienterna vid baseline, till 18% med Peristeen

• Behandlade UVI:er reducerades med 54% vid en 

jämförelse av senaste uppföljning mot året före 

uppstart med Peristeen

• Det årliga antalet sjukhusinläggningar reducerades 

med 41% hos patienterna som använde Peristeen

• 55% av patienterna använde fortfarande TAI efter 

genomsnittlig uppföljning  på 40 månader

Behandlade UVI Sjukhusinläggningar

-54% -41%

1 år före 
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Peristeen® vattenlavemang 
-Hjälper MS patienter till bättre tarmkontroll 
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Peristeen® vattenlavemang

1  Locket är enkelt att öppna när påsen ska fyllas    

och säkert att stänga. Locket byts ut efter ca 90  

användningar.

2  Vattenpåsen är utformad för att stå stabilt och kan 

enkelt flyttas med hjälp av handtaget. Vattenpåsen 

byts ut efter ca 15 användningar.

3  Kontrollenheten är enkel att använda och de         

självinstruerande symbolerna guidar användaren 

genom proceduren. Kontrollenheten byts ut efter ca 

90 användningar.

4  Pumpen kan användas antingen med handen,       

underarmen eller armbågen. Pumpen byts ut efter 

ca 90 användningar.

5  Rektalkatetern har en hydrofil yta, flexibel ballong 

och bra fingergrepp. Den är PVC-fri.                         

För engångsbruk.

6  Ballongen är mjuk, flexibel och integrerad med       

rektalkatetern. När den är uppblåst, fixerar den      

katetern i ändtarmen.  

Egenskaper
 · Enkel att använda
 · Endast vatten tillsätts
 · Används varje eller varannan dag 
 · Kan användas av personer med nedsatt 

handmotorik
 · Kan hanteras av användaren själv eller med 

assistans

Produkt sortiment

Coloplast artikelnummer                                                                                            Innehåll

291210 System

1 kontrollenhet
2 rektalkatetrar
1 vattenpåse
2 fixeringsband

291220 Tillbehörsset 15 rektalkatetrar
1 vattenpåse

291230 Rektalkateter 10 rektalkatetrar

291240 Fixeringsband 1 set med 2 fixeringsband

291250  Extra slangset 2 slangar med blå konnektor

291260  System Small

1 kontrollenhet                                          
2 rektalkatetrar Small                                       
1 vattenpåse
2 fixeringsband 

291270 Tillbehörsset Small 15 rektalkatetrar Small
1 vattenpåse

291280 Rektalkateter Small 10 rektalkatetrar Small
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