
ISTRUZIONI PER L’USO / GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksaanwijzing Fecesopvangzak
Voorbereiding van de huid
Knip eventuele haren uit het perianale gebied zo dicht als mogelijk bij de
huid af. Gebruik geen scheerapperaat. Reinig de huid met lauw water.
Droog de huid goed met een zachte handdoek.
Vul de plooien van de huid op met een huidvriendelijke pasta
Het aanbrengen van de feces collector
1. Breng de patiënt in zijligging met het bovenliggende been zover mogelijk

naar de borst om het perianale gebied vrij te maken. De patiënt dient 
tijdens het aanbrengen in deze positie te blijven liggen.

Pak de collector en verwijder het plastic beschermkapje op de huidplak.
Breng het dopje aan op de aftap van de collector.
2. De opening van de huidplak kan, indien nodig, vergroot worden maar

knip beslist niet buiten de aangegeven kniplijnen.
3. Verwijder van de beschermlaag op de huidplak de delen met de 

nummers 1 en 2.
4. Vouw de huidplak dubbel en trek de billen van de patiënt van elkaar 

om het perianale gebied vrij te maken. Voor vrouwelijke patiënten geldt,
dat het smalste deel, nummer 1, moet worden aangebracht tussen de
anus en de vagina. Voor mannelijke patiënten geldt, dat het smalste
deel, nummer 1, moet worden aangebracht tussen de anus en het 
scrotum.
Druk de huidplak zorgvuldig aan om een goede hechting te verkrijgen.

5. Plaats het bovenste deel van de huidplak, nummer 2, vlak boven de
anus, aan de rugzijde van de patiënt en druk deze goed tegen de huid.
Laat nu de billen van de patiënt weer los.

6. Verwijder dat deel van de beschermlaag wat aan de laagste bil-zijde 
van de patiënt zit. ( nummer 3 of nummer 4, afhankelijk van de positie
van de patiënt) Druk de huidplak zorgvuldig aan

7. Verwijder het laatste deel van de beschermlaag (nummer 3 of 4) en
breng deze aan. Zorg ervoor dat de huidplak goed vast zit door deze
vanuit het midden aan te drukken.

Het ledigen van de feces collector
8. Breng de patiënt in een zijligging om de toegang tot de feces collector

gemakkelijk te maken. Plaats een bedpan onder de collector en 
verwijder het dopje van de aftap van de collector. Wanneer de feces 
collector is geledigd, reinig dan de aftap en breng het dopje weer aan.

Voor een continue lediging van de feces collector kunt u een bedzak
aansluiten met behulp van een verbindingsslang.
Het rectaal opnemen van de temperatuur
De feces collector heeft een opening voor het opnemen van de temperatuur
van de patiënt en om gas te laten ontsnappen en zo het opbollen van de
feces collector te voorkomen.
9. Een thermometer kan worden ingebracht door deze opening. Breng

daarvoor de thermometer door de opening en in de anus. Houd de 
thermometer op zijn plaats om de temperatuur te meten.

Het verwijderen van de feces collector
10. Verwijder de huidplak voorzichtig van de huid.
11. Sluit de feces collector door de huidplak dubbel te plakken. Deponeer

de feces collector in een daarvoor bestemde afvalemmer.
Gooi de feces collector nooit in het toilet.
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Sacca di raccolta per Incontinenza Fecale
Preparazione della cute
Tagliare delicatamente la peluria nella zona perianale il più vicino possibile
alla cute. Non usare un rasoio. Detergere la zona utilizzando acqua ed un
sapone neutro. Risciacquare e asciugare la cute accuratamente prima di
procedere.
Utilizzando una pasta protettiva, riempire le pieghe della cute per ottenere
una superficie uniforme della zona perianale.
Come applicare la Sacca di Raccolta per Incontinenza Fecale
1. Far stendere il paziente su di un fianco e far avvicinare il ginocchio della

gamba libera al torace per esporre la zona perianale.
2. Se necessario è possibile allargare il foro presente sulla placca adesiva,

ma non tagliare oltre la linea indicata sul film di protezione della placca.
3. Rimuovere il film di protezione dalle sezioni della placca numerate 

1 e 2.
4. Piegare la placca adesiva a metà e separare le natiche del paziente per

esporre la zona perianale. Nel caso di pazienti di sesso femminile fare
aderire la parte più stretta della placca libera dal film di protezione
(numero 1) nella zona compresa fra ano e vagina.
Premere con forza la placca adesiva contro la cute per farla aderire
adeguatamente. Nel caso di pazienti di sesso maschile far aderire la
parte più stretta della placca libera dal film di protezione (numero 1)
nella zona compresa fra ano e scroto.

5. Posizionare la parte superiore della placca adesiva libera dal film di 
protezione (numero 2) sulla zona del coccige e premere con forza per
farle aderire adeguatamente. Rilasciare le natiche.

6. Rimuovere il film di protezione dalla porzione di placca protettiva 
vicina alla natica che poggia sul letto (numero 3 o 4, a seconda della
posizione assunta dal paziente). Premere con forza la placca adesiva
contro la cute.

7. Rimuovere la sezione rimanente del film di protezione (numero 3 
o 4) e fare aderire la placca adesiva alla cute. Assicurarsi che la 
placca aderisca perfettamente alla cute su tutta la superficie.

Svuotamento della Sacca di Raccolta 
8. Far stendere il paziente su di un fianco. Posizionare una padella o un

altro contenitore adatto sotto il comodo rubinetto di scarico e rimuovere
il tappo. Terminato lo svuotamento della sacca di raccolta, detergere il
rubinetto di scarico con una garza e riposizionare il tappo.

Per assicurare uno svuotamento continuo la Sacca di Raccolta per
Incontinenza Fecale può essere collegata ad un sistema di raccolta 
agganciato al letto tramite un semplice tubo di raccordo.
Rilevare la temperatura rettale 
La sacca di raccolta è munita di uno sportellino posto nell’estremità inferiore
per consentire la fuoriuscita dei gas ed evitare che la sacca si gonfi.
9. Inserire il termometro rettale attraverso lo sportellino. Maneggiare il 

termometro attraverso la sacca ed inserirlo nell’ano. Mantenere il 
termometro in posizione durante la rilevazione della temperatura.

Rimuovere la Sacca di Raccolta Fecale
10. Scollare delicatamente la placca adesiva dalla cute.
11. Sigillare la sacca di raccolta piegando a metà la placca adesiva 

facendo aderire le due parti. Avvolgere la sacca in con carta o altro
materiale adeguato e gettarla in un contenitore per rifiuti.

Non gettare la sacca nel water.

IT

Hollister Incorporated 
Libertyville, Illinois 60048 USA

Hollister Incorporated
Libertyville, Illinois 60048 USA

Hollister ULC
Ballina, Ireland

1 32

4 65

7 98

10 11

Hollister e logo sono marchi registrati da 
Hollister Incorporated.
Hollister en logo zijn handelsmerken van 
Hollister Incorporated.

©2005 Hollister Incorporated.

907369-705

DFec IT,NL 907369-705  8/8/05  10:43 AM  Page 2


