
Assortiment
Bestelnr. Diameter Lengte Verpakking

Convextampon

3020 20 mm 47 mm  50 st

3030 30 mm 55 mm  50 st

Concaaftampon

1016 16 mm 62 mm  50 st

1018 18 mm 62 mm  50 st

1020 20 mm 62 mm  50 st

1025 25 mm 62 mm  40 st

Concaaftampon, verkort model

1218 18 mm 55 mm  50 st

1220 20 mm 55 mm  50 st

Kogeltampon

1520 20 mm 55 mm  50 st

1524 24 mm 55 mm  50 st

1528 28 mm 62 mm  40 st

Applicator

1400 standaard model  1 st

1410 groot model  1 st

Startsets volwassenen
Bestelnr. 1150 Diameter Lengte Verpakking

Convextampon

 20 mm 47 mm  3 st

 30 mm 55 mm  3 st

Concaaftampon

 20 mm 62 mm  3 st

 25 mm 62 mm  3 st

Kogeltampon

 20 mm 55 mm  3 st

 24 mm 55 mm  3 st

 28 mm 62 mm  3 st

Applicator  1 st

Gebruiksaanwijzing   

Startsets kinderen
Bestelnr. 1250 Diameter Lengte Verpakking

Convextampon

 20 mm 47 mm  3 st

Concaaftampon, verkort model

 16 mm 55 mm  3 st

 18 mm 55 mm  3 st

 20 mm 55 mm  3 st

Applicator  1 st

Gebruiksaanwijzing   

Beide startsets bevatten naast de bovengenoemde producten: 

vaseline, hechtpleister, afvalzakjes, handschoenen en een toilettasje.

Anaaltampon 
de pluspunten op een rijtje

Meer weten?
Wilt u meer weten over het gebruik van Curion-producten of  

een deskundig advies? Bel dan gratis met de informatielijn  

van Medeco 0800 – 022 82 82, bereikbaar op werkdagen  

van 9.00 – 16.00 uur.

Medeco B.V.

Alexander Flemingstraat 2

3261 MA Oud-Beijerland

Postbus 1555

3260 BB Oud-Beijerland

info@medeco.nl

www.medeco.nlFI
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Ontlastingsincontinentie is vervelend, maar hoeft geen beperking 

van uw leven te zijn. De Curion-anaaltampon van Medeco doet 

wat de sluitspier niet meer kan: de ontlasting ophouden totdat 

u rustig naar het toilet kunt. Schoon, comfortabel en geurvrij. 

Zodat u gewoon uw dagelijkse dingen kunt blijven doen en 

overal naartoe kunt. U draagt de anaaltampon onzichtbaar in het 

lichaam. De tampon is gemaakt van huid- en lichaamsvriendelijke 

schuimstof, die zich vormt naar de endeldarm. 

De pluspunten:

+   houdt de ontlasting lekvrij in het lichaam

+   neutraliseert volledig de geur van gassen

+   voorkomt irritatie omdat er geen huidcontact met de 

ontlasting is

+   is eenvoudig en hygiënisch door uzelf of iemand anders in 

te brengen met behulp van een applicator

+    heeft een terughaaldraad voor handige en hygiënische 

verwijdering

+    zit volkomen onzichtbaar, zelfs onder strakke sport- 

of zwemkleding

+   komt in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar

+   is leverbaar in diverse uitvoeringen

Gewoon onder de mensen

Omdat de anaaltampon, anders dan bijvoorbeeld een 

incontinentieverband, de ontlasting en geur in het lichaam 

houdt, kunt u onbezorgd naar uw werk. Ook kinderen kunnen 

er mee naar school en spelen op straat. Omdat u niet langer 

in uw bewegingen gehinderd wordt, kunt u ook lichamelijk 

meer: winkelen, uitgaan, wandelen, sporten en zelfs zwemmen. 

Bovendien kunt u hierbij ongehinderd alle kleding dragen die u 

mooi of prettig vindt.

Voor wie, waarom en wanneer?

De Curion-anaaltampon is het ideale alternatief voor volwassenen 

en kinderen vanaf 4 jaar, die in meer of mindere mate last hebben 

van ongewild ontlastingverlies en/of natte winderigheid. U kunt 

dag en nacht gebruikmaken van de Curion-anaaltampons. De 

geadviseerde draagtijd is maximaal 8 uur. Omdat de tampon de  

ontlasting in het lichaam houdt, is het een geschikt hulpmiddel bij 

het verzorgen en genezen van doorlig- en doorzitwonden. Wat  

dat betreft werkt de tampon zelfs preventief, omdat er geen 

huidcontact met de ontlasting is.

Startsets voor een persoonlijke keuze

Model en maat van de anaaltampon zijn zeer persoonlijk. 

Alleen in de praktijk kunt u ontdekken welke tampon het best 

bij u past. Daarom heeft Medeco een ruim assortiment voor 

volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar ontwikkeld. Bovendien 

hebben we startsets samengesteld, zodat u op uw gemak de 

mogelijkheden kunt proberen.*

Overleg met uw arts of specialist of de anaaltampon  

een geschikte oplossing voor u is. Als dit zo is, kunt u  

contact opnemen met de gratis informatielijn van Medeco  

0800 – 022 82 82, bereikbaar op werkdagen van 9.00 –  

16.00 uur. Een deskundige verpleegkundige legt u de  

verdere procedure uit en beantwoordt eventuele vragen.

*  Een startset is niet gratis. Om voor vergoeding van de kosten door 

uw verzekeraar in aanmerking te komen, hebt u eerst een machtiging 

nodig van uw arts of specialist voordat u de startset aanvraagt.

Anaaltampon 
de belangrijkste pluspunten 

Concaaftampon

ware grootte


