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Miljöfakta 
Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den 
internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli 
certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.  
Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med 
energiutvinning. 
Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. 
Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Bruksanvisning för Peristeen analpropp 
 

Analproppen kan användas av personer som lider av 
avföringsinkontinens eller flatulens (ofrivillig gasavgång). Den 
utgör en effektiv avföringsbarriär i ändtarmen. 
 
1. Förberedelser 
Stryk på en liten mängd gel/salva på toppen av Peristeen 
analpropp. 
 
2. Insättning 
För försiktigt in Peristeen analpropp i ändtarmen, precis som 
ett vanligt stolpiller. Se till att hela analproppen är införd i 
ändtarmen, precis innanför ringmuskeln. Låt bandet hänga kvar 
utanför kroppen. 
 
3. Användning 
Peristeen analpropp är nu korrekt placerad i ändtarmen där den 
snabbt expanderar till full storlek i takt med att filmen löses upp 
av den naturliga värmen och fukten inuti kroppen. Proppen kan 
lämnas kvar i ändtarmen i upp till 12 timmar. 
 
4. Avlägsnande 
Du tar ut Peristeen analpropp ur ändtarmen genom att 
försiktigt dra i bandet som sitter ingjuten i proppen. Observera 
att avlägsnandet av analproppen inte utlöser ändtarmens 
tömningsreflex. Det finns alltså ingen anledning till brådska. En 
ny analpropp kan sättas in omedelbart efter att den gamla har 
avlägsnats. Kasta analproppen i soppåsen efter användning, 
INTE i toalettstolen. 
 
Obs! Peristeen analpropp måste tas ut senast tolv timmar efter 
insättning. Om det är svårt att avlägsna analproppen måste du 
kontakta läkare.

Indikation
Peristeen analpropp är avsedd som en barriär mot avföring i ändtarmen.

Kontraindikation
Du får inte använda Peristeen analpropp om du lider av 
– hemorrojder (tredje och fjärde gradens) 
– Anal stenos

Information
Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå 
om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella 
rekommendationer. 
Det tar lite tid att vänja sig vid analproppen om du har normal känsel i ändtarmsregionen. 
Normalt sett är det dock inte så för den som har försämrad eller nedsatt känsla. 
Avföringen bör vara fast och formad. 
Analproppen finns i två olika storlekar. Det går inte att i förväg fastställa vilken av dem 
som ska användas. Prova båda storlekarna och välj den som fungerar bäst.
Vid regelbunden användning av analproppen händer det emellanåt att den trycks ut ur 
ändtarmen. Det finns ingen uppenbar orsak till denna reaktion, men erfarenheten visar 
att samma användare kan återuppta användningen av proppen utan problem efter en 
kortare proppfri period.

Försiktighet!
Denna produkt får inte användas utan föregående bedömning från vårdpersonal.
Kontakta vårdpersonal innan du använder Peristeen analpropp för första gången 
eftersom det är väldigt viktigt att du får information om hur den ska användas. 
Använd inte analproppen om du lider av diarré.
Om Peristeen analpropp stoppas i munnen expanderar den och kan orsaka kvävning.
Avlägsna analproppen om du känner att du behöver tömma tarmen. Om du inte har 
någon känsla i ändtarmsregionen och inte känner något behov av att tömma tarmen bör 
proppen bytas regelbundet.
Peristeen analpropp måste tas ut senast tolv timmar efter insättning. Om du får problem 
med att avlägsna Peristeen analpropp måste du kontakta vårdpersonal.
Om du upprepade gånger upplever obehag i samband med användning av Peristeen 
analpropp ska du sluta att använda den och kontakta vårdpersonal.
Förvaras utom räckhåll för barn.

Varning
Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. 
Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens 
egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.


