
Zabraňuje fekálnej 
kontaminácii, udržuje zdravé 
prostredie pacienta
Uzavretý katétrový systém pre 
menežment fekálnej inkontinencie

SeccoTM

........fecal management system

approx        1500 ml

1250 ml

1000 ml

750 ml

500 ml

250 ml

100 ml

Systém so superabsobčnou 
technológiou a lepšou kontrolou 
zápachu

Použitie na JIS, OAIM, hospicoch, oddeleniach paliatívnej 
starostlivosti atď.

Secco chráni viac ako 
dôstojnosť pacienta
• Náklady na predĺženú hospitalizáciu a liečbu ochorení 
 spojených s prítomnosťou C. difficile sa odhadujú na 
 £4,000 za prípad1 

• Pacienti s fekálnou inkontinenciou sú 3 krát viac ohrození 
 vznikom dekubitov2

• Secco je minimálne o 30% lacnejší ako existujúce systémy 
 fekálneho menežmentu3

1. M.H. Wilcox, W.N. Fawley, N. Wigglesworth, P. Parnell, P. Verity, J. Freeman. Comparison of the effect of 
detergent versus hypochlorite cleaning on environmental contamination and incidence of Clostridium 
difficile infection. Journal of Hospital Infection 2003 54, 109-114
2. Theaker C, Mannan M, Ives N, Soni N. Risk factors for pressure sores in the critically ill.
Anaesthesia. 2000 Mar;55(3):221-4
3. NHS Supplies catalogue 2010

Fekálna inkontinencia je pre 
pacienta stresujúcim problémom 
a pre zdravotníkov prioritnou 
úlohou ako udržať dôstojnosť 
pacienta, zabrániť riziku prenosu 
infekcie a zabezpečiť prevenciu 
poškodenia kože.

Každá súprava obsahuje
• Katéter s retenčnou manžetou 
 a výplachovým portom

• 3 x 1500ml zberné vrecká so 
 superabsorbčnou vložkou

• Držiak s fixačnou páskou na 
 posteľný rám a otočným 
 konektorom katétra

• Návod na použitie

• 45ml striekačku

• Výplachovú svorku

www.secco-fms.com

  Secco FMS súprava, 1 ks/bal. (obsahuje 3 náhradné zberné vrecká)  SEC 100
  Secco FMS zberné vrecká, 10 ks/bal.   SEC 200
  Secco FMS absorbčná vložka, 10ks/bal.   SEC 400
  Secco FMS nepriehľadný obal na zberné vrecko, 10ks/bal.   SEC 500

Informácia pre objednávku Secco FMS 

Dostupné príslušenstvo
A - Absorbčná podložka pre katéter

B - Nepriehľadný obal na zberné vrecko

A B

ProSys International Ltd.
Wimbledon, London UK SW20 0TBM 

Kontakt:
DAHLHAUSEN SK, s.r.o.
J. Kréna 361/13
91501 Nové Mesto nad Váhom
tel. : 0327710307     fax:  0327797603
mail: info@dahlhausen.sk
www.dahlhausen.sk
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SECCO FMS je uzavretý katétrový systém pre menežment fekálnej 
inkontinencie riedkej resp. poloriedkej stolice

• Znižuje riziko poškodenia kože a vytvárania dekubitov 

• Pomáha zabraňovať šíreniu infekcie v okolí pacienta i personálu 

• Znižuje riziko komplikácií súvisiacich s dĺžkou pobytu v nemocnici 

• Chráni pred vznikom rán, preležanín a zápalov kože 

• Redukuje zápach a zlepšuje komfort pacienta 

• Znižuje náklady na menežment fekálnej inkontinencie 

• Udržuje dôstojnosť pacienta

SeccoTM

........faecal management system

approx        1500 ml

1250 ml

1000 ml

750 ml

500 ml

250 ml

100 ml

1.5 litrové zberné vrecko
so superabsorbčnou vložkou a

protizápachovým �ltrom

Uvoľnovacie 
pútko

Jednoduché 
a bezpečné použitie
• Pohotová aplikácia 

• Jednoduché vloženie 

• Bezpečná manipulácia

Zabraňuje fekálnej kontaminácii, udržuje zdravé prostredie pacienta

Bezpečné • Jednoduché • Pohotové

Otočný spoj brániaci prekrúteniu

Držiak a fixačná 
páska

45ml striekačka

Zápachuvzdorný obal

Port na odber vzorku a preplach

Balónková manžeta s rtg. 
kontrastným prúžkom a 
značkou lokalizácie

Protizápachový filterNafukovacie a 
irigačné porty

Najpokročilejšia ochrana proti zápachu

Superabsorbčná 
vložka

Tradičné silikónové 
katétre prepúšťajú 

zápach

Hladká povrchová 
úprava efektívne 

odoláva nepríjemnému 
zápachu

Irigačná svorka
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