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Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor irrimed. 
 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de irrigatiepomp 
in gebruik te nemen. Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing altijd bij vragen 
over de bediening en voor het opsporen en verhelpen van storingen van 
uw irrigatiepomp. Als u verder nog vragen hebt, neem dan contact op met 
het deskundige personeel van uw vakhandelaar.  
 
 
1. Correct gebruik van de irrigatiepomp 
 
De irrigatiepomp is een medisch hulpmiddel dat exclusief is ontwikkeld 
voor de darmspoeling. Laat u – alvorens het apparaat in gebruik te nemen 
– door uw arts of stomaverpleegkundige informeren over de medische 
veiligheid van de darmspoeling.  
Het spoelen moet absoluut onder deskundige leiding, zo mogelijk door 
stomatherapeuten, worden uitgelegd en aangeleerd. 
 
2. Veiligheidsinstructies, verklaring van de symbolen 

  
De gebruiksaanwijzing moet beslist in acht worden genomen. 
 
Afvalverwerking van afgedankte apparaten. Het afgedankte 
apparaat moet worden ingeleverd bij een gemeentelijk 
afvalinzamelpunt 

 
Markering van overeenstemming volgens de Europese richtlijn  
voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG met het nummer van de 
afgevende instantie. 

• Voor het opladen van de accu mag uitsluitend de meegeleverde 
snellader worden gebruikt. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de 
pompfunctie tijdens het laadproces onderbroken. 

• Gebruik geen externe warmtebron (bijv. dompelaar) voor het 
opwarmen van het water. 

•  Vul het apparaat uitsluitend met schoon leidingwater.  

• Zet het apparaat nooit in een schaal of in een wasbak met 
gesloten afvoeropening, omdat er dan water in de 
bedieningsbehuizing en de pompkamer kan binnendringen. 
Binnengedrongen water vernielt de elektrische onderdelen. 
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3. Overzicht van het apparaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snellader Verbindingsslang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugstroomklep, nooit  
op de uitstroomopening 
aansluiten! 

Draaischakelaar 
met drukregelaar 

Laadcontactdoos 

LCD-temperatuur-
indicatie 

Uitstroomopening 

Temperatuursensor 

Afvoeropening in 
de bodem van het 
waterreservoir 

Waterreservoir met 
schaalverdeling en 
greep 

Typeplaatje 

Conus met 
verbindingsslang 

LED opladen – 
opladen voltooid 



Pagina 5  

 
4. Omschrijving van de functies 
 
4.1 irrimed is een irrigatiepomp voor de darmspoeling, die onafhankelijk 
van de opstelhoogte automatisch de noodzakelijke spoeldruk opbouwt, 
omdat een ingebouwde accu de ingebouwde centrifugaalpomp van 
energie voorziet. 
De spoeldruk kan traploos van 0 tot 0,5 bar via een draaischakelaar 
worden ingesteld. De instelbare drukwaarden zijn medisch verantwoord. 
De accu is zo krachtig dat er ook omvangrijke spoelingen of spoelingen 
snel na elkaar kunnen worden uitgevoerd. Na elk gebruik moet de accu 
weer met bijbehorende snellader worden opgeladen. Het controlelampje 
op de snellader geeft aan wanneer het laadproces is voltooid. Tijdens het 
laadproces wordt de pompfunctie uit veiligheidsoverwegingen 
onderbroken. 

Als de accu niet na elk gebruik weer wordt opgeladen, kan het 
gebeuren dat de ontladingsbeveiliging het pompproces tijdens 
een spoeling zonder voorafgaande waarschuwing onderbreekt. 

Het apparaat kan dan pas weer worden ingeschakeld nadat de accu 
opnieuw is opgeladen. 
 
De digitale LCD-temperatuurweergave, die met de draaischakelaar wordt 
ingeschakeld, geeft de watertemperatuur in het waterreservoir weer. Vul 
voor de darmspoeling slechts lichaamswarm leidingwater tussen 35°C en 
38°C in het waterreservoir. Controleer de watertemperatuur altijd met een 
normale thermometer. 
 
Het apparaat beschikt niet over de mogelijkheid het water te 
verwarmen. 
 
5. Eerste gebruik en opladen van de accu 
 
5.1 Controleer a.u.b. de inhoud van de verpakking, en vergewis u ervan 
dat alle onderdelen die op de verpakking zijn aangegeven, inderdaad 
aanwezig zijn. 
 
5.2 In de afleveringstoestand is de accu niet volledig opgeladen. U moet 
daarom vóór gebruik de accu opladen. Hiervoor mag uitsluitend de 
meegeleverde snellader worden gebruikt. De laadtijd bedraagt < 8  uur.  
Voor het opladen wordt de laadstekker in de laadcontactdoos gestoken  
en de snellader aangesloten op het stroomnet. Het laadcontrolelampje 
van de snellader geeft informatie over de laadtoestand. 
Controlelampje rood:  laadproces actief 
Controlelampje groen: laadproces voltooid  
 resp. nog voldoende capaciteit beschikbaar 
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Tijdens het laadproces moet de draaischakelaar in de stand 0 staan. De 
pompfunctie is onderbroken. 
Na beëindiging van het laadproces is het apparaat gebruiksklaar. 
 
5.3 Na het inschakelen en verhogen van de spoeldruk is het geluid van de 
centrifugaalpomp goed waarneembaar. Het geluidsniveau komt overeen 
met dat in een woonkamer of een rustige kantooromgeving, en is 
afhankelijk van de resonantievoorwaarden van de omgeving (ca. 50 tot 55 
dBA). 
 
6. Darmspoelen via een stoma 
 
6.1 Het spoelen moet absoluut onder deskundige leiding, zo mogelijk door 

stomatherapeuten, worden uitgelegd en aangeleerd. Indien u 
reeds ervaring hebt met zelf spoelen en dit beheerst, kunt u nu 
doorgaan. 

 
6.2 Vul het waterreservoir met ca. 1,5 liter schoon, lichaamswarm 
leidingwater. De watertemperatuur moet bij het vullen 35°C tot 38°C 
bedragen. Controleer de watertemperatuur altijd met een normale 
thermometer. Nadat u de draaischakelaar hebt ingeschakeld, geeft de 
digitale temperatuuraanduiding de watertemperatuur aan.  
 
6.3 Plaats het apparaat op een egale, droge ondergrond, bijv. een 
badkrukje of de vloer, nooit in een schaal, wasbak of op een verwarming.  
 
6.4 De volgende foto’s laten u de spoelprocedure zien: 
 
6.5 De conus (trechter) (3001 of 3005) 
wordt vastgeklikt op de steunring van het 
spoelzak Combifix. Let erop dat de 
steunring rondom goed wordt vastgeklikt. 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 De oude stomaverzorging wordt 
verwijderd en bij het gewone huisvuil 
gedaan 
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6.7 De gordel wordt aan één zijde in de 
daarvoor bestemde opening vastgeklikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8 De zak wordt aangebracht en de 
gordel wordt in de daarvoor bestemde 
opening vastgeklikt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.10 Laat het uiteinde van de spoelzak in het toilet hangen.  
De watertoevoer wordt gestart door de draaischakelaar op 9 à 10 uur te 
zetten. Voordat de conus in de stoma wordt ingebracht, moet het water 
gedurende enkele seconden door het spoelzak in het toilet lopen totdat er 
geen luchtbellen meer zichtbaar zijn. Zo is ook gewaarborgd dat het 
resterende water van het vorige gebruik uit de pomp is gestroomd. Pas nu 
wordt de conus in de stoma ingebracht en kan het spoelen beginnen. 
 
 

6.9 Er wordt nu als volgt een verbinding 
gemaakt met de irrigator: de 1,30 m lange 
verbindingsslang wordt aan de ene kant 
aan de conus en aan de andere kant aan 
de uitstroomopening van de irrigator 
bevestigd. Let er daarbij op dat de 
terugstroomklep aan de conus wordt 
aangesloten en de andere kant van de 
verbindingsslang aan de uitstroomopening 
van de irrigator. De aansluiting gebeurt 
steeds d.m.v. draaien (kwartslag naar 
rechts). 
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Belangrijke mededeling! 
 
Als de opening van de conus zich onder de waterspiegel van het apparaat 
bevindt, kan het water ook zonder dat de pomp is ingeschakeld, uit het 
waterreservoir weglopen (hevelprincipe). 
 
6.11 Nadat het water is ingelaten wordt 
de slangkoppeling weer losgemaakt en de 
conus uit de zak verwijderd. Zorg ervoor 
dat de nu ontstane opening naar boven 
wijst, zodat er niets naar buiten kan 
komen als de lediging spontaan begint. 
De ontstane opening wordt met de 
afsluitdop afgesloten en de restlediging 
wordt afgewacht. 
Zodra de uitscheiding is beëindigd, wordt de zak er afgehaald, het deksel 
verwijderd en de zak als wegwerpproduct bij het gewone huisvuil gedaan. 
De conus en het deksel worden gereinigd en kunnen opnieuw worden 
gebruikt. 
 
6.12 De stoma en de omgeving worden gereinigd en de stoma met een 
stomakapje afgedekt. 
Als stomaverzorging moet steeds een eendelig systeem worden gekozen, 
omdat dit niet gedurende de dag hoeft te worden verwisseld 
 
7. Rectaal spoelen 
 
7.1 Het spoelen moet absoluut onder deskundige leiding, zo mogelijk door 
een stomaverpleegkundige, worden uitgelegd en aangeleerd. Indien u 
reeds ervaring hebt met zelf spoelen en dit beheerst, kunt u nu doorgaan. 
 
7.2 Voor elke patiënt geldt: de keuze tussen rectale katheter of conus 
voor het uitvoeren van een spoeling moet worden besproken met de 
deskundige verpleger of de arts. 
Hieronder worden beide varianten beschreven. 
 
7.3 Vul het waterreservoir met ca. 1,5 liter schoon, lichaamswarm 
leidingwater. De watertemperatuur moet bij het vullen 35°C tot 38°C 
bedragen. Controleer de watertemperatuur altijd met een normale 
thermometer. Nadat u de draaischakelaar hebt ingeschakeld, geeft de 
digitale temperatuuraanduiding de watertemperatuur aan. 
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7.4 Plaats het apparaat op een egale, droge ondergrond, bijv. een 
badkrukje of de vloer, nooit in een schaal, wasbak of op een verwarming.  
 
7.5 Er wordt nu als volgt een verbinding gemaakt met de irrigator: de 1,30 
m lange verbindingsslang wordt aan de ene kant aan de conus en aan de 
andere kant aan de uitstroomopening van de irrigator bevestigd. Let er 
daarbij op dat terugstroomklep aan de conus wordt aangesloten en de 
andere kant van de verbindingsslang aan de uitstroomopening van de 
irrigator. De aansluiting gebeurt steeds d.m.v. draaien (kwartslag naar 
rechts). Als u het spoelen met de rectale katheter uitvoert, neem de 
gebruiksaanwijzing van het rectale kathetersysteem dan nauwkeurig in 
acht a.u.b. 
 
8. Verzorging en onderhoud   
 
8.1 Verwijder na afloop van het spoelen het resterende water uit het 
waterreservoir en maak het reservoir met een pluisvrije droge doek 
(microvezeldoek) schoon. 
Veeg eventuele verontreinigingen van de behuizing alleen met een 
vochtige doek af en gebruik daarbij geen oplos- of desinfectiemiddel. Let 
er bij de reiniging op dat er geen vocht in het binnenwerk van het 
apparaat, de laadcontactdoos en de behuizing terechtkomt. Let er verder 
op dat bij de reiniging de temperatuursensor niet opzij wordt gedrukt, 
omdat dit tot lekkage kan leiden. 
 
8.2 Het apparaat hoeft niet met bepaalde tussenpozen worden 
onderhouden.  
 
9. Verhelpen van storingen 
 
9.1 Alvorens irrimed ter reparatie op te sturen, moet u nota nemen van het 
onderstaande, want vaak blijkt het niet nodig om het apparaat in te 
zenden.   
 
Hieronder zijn storingen beschreven die zijn toe te schrijven aan slijtage of 
onjuiste bediening, maar waarbij een reparatie niet absoluut noodzakelijk 
is. 
Voordat u het hoofdstuk “Het opsporen en verhelpen van storingen” 
doorleest, dient u de onderstaande vragen te beantwoorden: 
 

1. Brandt het ingebouwde controlelampje van de aangesloten 
snellader (laadstekker in laadcontactdoos en snellader in 
aangesloten op het stroomnet)? 

2. Wordt vóór gebruik van het apparaat de laadstekker uit de 
laadcontactdoos van de irrigator verwijderd? 
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3. Bedraagt de zuivere pomptijd per toepassing maximaal 15 
minuten? 

4. Wordt de accu na elk gebruik opgeladen totdat het groene 
controlelampje op de snellader brandt? 

5. Is de verbindingsslang correct aangesloten (terugstroomklep op 
conus)? 

6. Is de verbindingsslang lek? (Dit kan worden gecontroleerd door 
vanaf het uiteinde dat aan de irrigator wordt aangesloten, met de 
mond lucht in de slang te blazen). 

7. Wordt het slangsysteem na het vullen van het waterreservoir 
vastgeschroefd? 

8. Wordt het systeem gevuld met minstens 1 liter water? 
9. Brandt na het inschakelen de temperatuurindicatie? 
10. Is bij inschakeling een duidelijk knakgeluid te horen?  
 
Als u alle vragen met Ja hebt beantwoord, dan is er geen sprake van 
een bedieningsfout. U kunt nu overgaan naar het hoofdstuk “Het 
opsporen en verhelpen van storingen”. 
 
 

9.2 Het opsporen en verhelpen van storingen 
 

Foutbeschrijving Mogelijke oorzaak Probleemoplossing 

Nadat beide 
steekverbindingen 
van de snellader 
correct zijn 
aangesloten, brandt 
noch de groene noch 
de rode LED. 

1. Snellader defect 
 
 
 
2. De laadstekker is door 
water aangetast. Het 
stekkeroppervlak is niet 
meer zilverachtig glanzend, 
maar deels mat. 

1. Snellader 
controleren en zo 
nodig vervangen. 
 
2. Snellader 
vervangen 

Pompvermogen resp. 
spoeldruk neemt af. 

1. Luchtbellen in de 
centrifugaalpomp 
 
 
2. De accu is niet correct 
opgeladen. 
 
 
 
 
3. Accucapaciteit verbruikt. 

1. Centrifugaalpomp 
ontluchten, zie 9.4 
Ontluchtingsinstructie. 
 
2. De accu moet na 
elk gebruik worden 
opgeladen totdat de 
groene LED op de 
snellader brandt. 
 
3. Apparaat opsturen 
en accu laten 
vervangen 
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Accu raakt zeer snel 
ontladen. 

1. Accu onvoldoende 
opgeladen   
 
 
 
 
2. Capaciteit van de accu is 
verbruikt. 

1. De accu moet na 
elk gebruik worden 
opgeladen totdat de 
groene LED op de 
snellader brandt. 
 
2. Apparaat opsturen 
en accu laten 
vervangen  

Pomp transporteert 
geen water, hoewel 
de pomp wel in 
werking is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De verbindingsslang van 
het slangsysteem is onjuist 
aangesloten. 
 
 
 
 
 
 
2. Terugstroomklep blijft 
plakken 
 
 
 
 
 
 
 
3. Is het slangsysteem op de 
uitstroomopening 
vastgeschroefd voordat het 
waterreservoir wordt 
gevuld? 
 
 
 
4. Zit er minstens 1 liter 
water in het waterreservoir? 

1. De glasheldere 
schroefverbinding 
moet zijn aangesloten 
op het apparaat, en de 
terugstroomklep 
(aansluiting met 
wartelmoer) op de 
conus of de katheter. 
 
2. Test de 
terugstroomklep door 
vanuit de doorzichtige 
schroefverbinding door 
de slang te blazen. Als 
dit niet lukt, bestel dan 
een nieuw 
slangsysteem. 
 
3. Vul het 
waterreservoir eerst 
met meer dan 1 liter 
water en schroef 
vervolgens het 
slangsysteem er op 
vast. 
 
4. Vul het reservoir 
met ruim 1 liter water. 

 
 
 
 



Pagina 12  

9.3 Accu vervangen 
 
De accu van de irrimed is niet geschikt om te worden vervangen door de 
gebruiker. Als de accu moet worden vervangen, mag dat uitsluitend in 
onze servicewerkplaats gebeuren. 
 
9.4 Ontluchtingsinstructie 
 
Als het apparaat volledig geleegd is, d.w.z. de pomp is op de kop 
gehouden of gezet, zodat al het water uit het apparaat is weggelopen (ook 
uit de interne centrifugaalpomp en het interne slangsysteem), kan het 
gebeuren dat bij de volgende vulprocedure in de interne centrifugaalpomp 
een luchtbel ontstaat. Door een dergelijke luchtbel vermindert de druk, 
zodat de drukregelaar steeds hoger moet worden ingesteld. 
 
Het apparaat kan als volgt worden ontlucht: 
Vul het apparaat met ca. 1,5 liter water. Schroef vervolgens de 
verbindingsslang op de uitstroomopening. Sluit de opening van de 
terugstroomklep bij de verbindingsslang met de duim vast. Draai nu de 
drukregelaar snel open en weer dicht. Als er uit de afvoeropening in de 
bodem van het waterreservoir (zie 3. Overzicht van het apparaat, blz. 4) 
luchtbellen vrijkomen, moet deze procedure worden herhaald totdat er 
geen lucht meer naar buiten komt. In het systeem is dan geen storende 
lucht meer aanwezig. 
 
10. Aanwijzingen voor het gebruik 
 
Maak voor de toepassing alleen gebruik van schoon leidingwater.  
Let op! Gebruik voor de irrimed alleen schoon leidingwater. 
 
Het slangsysteem is een verbruiksartikel en wordt na langdurig gebruik 
door een biofilm lelijk. Daarbij gaat het niet om bacteriën die schadelijk 
zijn voor de gezondheid, maar om de normale bacteriën die in elk 
drinkwater voorkomen. Dit effect wordt doorgaans het eerst zichtbaar bij 
de verbindingsslang aan het aanzetstuk naar de pomp. Om hygiënische 
redenen moet – zodra zich een biofilm vormt – een nieuw slangsysteem 
of 1 verpakking verbindingsslangen (bestelnr. 2003) met bijbehorende 
conus of katheter worden besteld. 
 
Om een defect aan het apparaat te voorkomen, moet er bij laadstekker en 
laadcontactdoos op worden gelet dat deze nooit met water in aanraking 
komen 
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De kabel van de snellader mag niet te strak worden opgewikkeld, omdat 
dit kan leiden tot kabelbreuk en het apparaat dan niet meer kan worden 
gebruikt. Kabelbreuk valt niet onder de garantie. 
 
Of het pompvermogen resp. de spoeldruk nog voldoende is, kan worden 
getest door het waterreservoir met 1 liter water te vullen, het 
slangsysteem erop vast te schroeven en het waterreservoir leeg te 
pompen. Daarbij moet de drukregelaar op de hoogste druk staan. Als het 
water binnen ca. 1 minuut wordt weggepompt, dan is het pompvermogen 
nog in orde.  
 
 
Belangrijke mededeling! 
Reparaties en reserveonderdelen zijn op recept. Doorgaans worden de 
kosten vergoed door uw ziektekostenverzekering. 
 
 
11. Garantie 
 
11.1 Als het apparaat in de eerste 24 maanden vanaf de aankoopdatum 
bij de dealer als gevolg van aantoonbare productie- of materiaalfouten 
defect raakt, dan herstellen wij de schade gratis volgens de onderstaande 
voorwaarden. 
 
11.2 De fout wordt naar onze keuze verholpen door reparatie of 
vervanging. 
 
11.3 Als het apparaat t.b.v. het opsporen en verhelpen van een storing 
wordt getransporteerd, dan geschiedt dit voor risico van de afzender. De 
kosten van verzending van het apparaat aan ons zijn voor rekening van 
afzender. 
 
11.4 Uitgesloten van het gratis opsporen en verhelpen van een storing 
zijn: 
 a. aan normale slijtage onderhevige onderdelen als accu’s, 

verbindingsslang en conus. 
 b. door water aangetaste laadstekker, laadcontactdoos en 

accucontacten. 
 c. door water beschadigde elektrische onderdelen als 

centrifugaalpomp, besturingselektronica en toebehoren. 
 d. breuk van de oplaadkabel van de snellader. 
 e. apparaten waarbij het serienummer is verwijderd of vernield. 
 f. apparaten met mechanisch vernielde onderdelen van de 

behuizing. 
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 g. uitval van de ingebouwde centrifugaalpomp door 
binnengedrongen vreemde elementen (pluizen van poetsdoeken, 
haar en stofvlokken). 

 h. de foutmelding: pomp te luidruchtig (zie hiervoor 5.3) 
 
Om gebruik te kunnen maken van onze service om een storing gratis te 
laten opsporen en verhelpen, moet het aankoopbewijs worden 
overgelegd. 
 
12. Reparatie en onderhoud 
 
12.1 Mocht het apparaat in de loop van de tijd een reparatie of onderhoud 
nodig hebben, geef het dan aan uw dealer terug met het verzoek om al 
het nodige te verrichten. 
 
13. Technische gegevens 
 
13.1 Irrigator 
 
Apparaattype: irrimed 
Beschermingsklasse: II 
Classificatie: BF 
Interne voeding: 7,4 Volt blokaccu Li-Ion 2600 mAh 
 
Oplaadtijd: max. < 8 uur  
Spoeldruk: 0 tot > 0,5 bar, traploos instelbaar 
Afmetingen, gewicht: H = 180 mm, B = 180 mm, D = 180 mm, 
 900 g 
Omgevingstemperatuur: +10°C tot +40°C 
Relatieve luchtvochtigheid: 15% tot 93% niet condenserend 
 
 
13.2 Snellader 
 
Apparaattype: stekkerlader met eurostekker 
Beschermingsklasse: III 
Netspanning: 100V tot 240V AC, 50/60 Hz 
Uitgangsspanning: 8,4V DC 
Laadstroom: 1 A tot 1,5 A 
Controle-LED laden rood; laadproces afgesloten groen; 
Oplaadkabel 175 cm lengte 
 Laagspanningsstekker 5,5 x 2,1 x 11 mm 
Afmetingen, gewicht: H = 103,5 mm, B = 46,8 mm, D = 38,7 
mm,  170 g 
Omgevingstemperatuur: +10°C tot +40°C 
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Relatieve luchtvochtigheid: 15% tot 93% niet condenserend 
 
 
13.3 LCD-thermometer 
 
Nauwkeurigheid +/-1°C 
Meetinterval 10 sec.  
Temperatuurbereik -50°C tot +70°C 
 
 
 
 
 
 
14. Bestelinformatie 
 
14.1 irrimed classic voor darmspoeling via colostoma of rectaal 
spoelen 
Bestelnr.: 6000  
  
Elke irrimed classic wordt geleverd met:  

• snellader 

• verbindingsslang 

• irrigatieconus klein 

• irrigatieconus groot 

• universele gordel 

• Combifix spoelzak (3 stuks) 

• afsluitdeksel 

• sluitclip voor spoelzak 

• set rectaalkatheters 

• gebruiksaanwijzing 
 
 
14.2 Reserveonderdelen – toebehoren  Bestelnr.:  

1 verpakking (3 stuks) verbindingsslangen 2003 

1 stuks irrigatieconus (klein) 3001 

1 stuks irrigatieconus (groot) 3005 

1 verpakking (30 stuks) Combifix spoelzak 3000 

1 verpakking (3 stuks) sluiters voor de zakjes 3002 

1 verpakking (3 stuks) afsluitdoppen 3004 

1 stuks universele gordel 3010 

1 stuks snellader 4003 

  

 


