Veel gestelde vragen
Notitie: Volg altijd het advies van de behandelend arts of continentieverpleegkundige.
Wat is Secco FMS?
Het Secco fecaal management systeem is een gesloten systeem voor het veilig en hygiënisch opvangen van (semi) vloeibare ontlasting bij bedlegerige patiënten van boven de 18 jaar.
Hoe werkt Secco?
Een siliconen katheter wordt rectaal ingebracht en gefixeerd door een ballon gevuld met 45 ml aqua.
Op de katheter wordt een opvangzak gekoppeld dat aan het bed wordt bevestigd om de ontlasting op
te vangen. De zwaartekracht zorgt ervoor dat de ontlasting in de opvangzak stroomt. Hang daarom de
opvangzak altijd lager dan de patiënt. Zie de gebruiksaanwijzing op www.secco-fms.nl voor meer
informatie.
Uit welke grondstoffen bestaat Secco?
Secco is volledig latex- en PVC vrij. De katheter is gemaakt van siliconen. De opvangzak van EVA, de
bevestigingsplaat van HDPA, de bandjes van LDPE, de meegeleverde spuit van Polystyreen en de
verpakking van Polyester PET.
Van welke soort siliconen is Secco gemaakt?
Siliconen gel / olie / vaste stof wordt gemaakt uit Silicium (zand) in combinatie met zuurstof, koolstof
en waterstof. Er bestaat dus maar 1 soort siliconen waar fabrikanten stoffen aan kunnen toevoegen.
Bijvoorbeeld een kleurstof. Ook kunnen fabrikanten de stabiliteit van de siliconen bepalen van
vloeibaar tot vast. Precies op het spanningsveld tussen vloeibaar en vast is siliconen klevend. De
meest zuivere vorm van siliconen wordt medische siliconen genoemd en daar is Secco van gemaakt.
Is Secco CE gecertificeerd?
Ja, Secco FMS is een medisch hulpmiddel Class IIa en heeft daarom een CE certificering.
Is Secco steriel verpakt?
Nee, Secco is onder uiterst schone omstandigheden gefabriceerd maar niet gesteriliseerd. Dat biedt
voor dit type medische hulpmiddelen geen medische meerwaarde en werkt kosten verhogend.
Bij welk type patiënt kan Secco worden ingezet?
Secco is met name geschikt om te worden ingezet bij trauma patiënten, IC patiënten, brandwond
patiënten, chemotherapie patiënten, terminale patiënten, geriatrische patiënten, dwarslaesie
patiënten, zolang er maar sprake is van een (semi) vloeibare ontlasting in een bedlegerige situatie.
Hoe lang kan Secco worden gebruikt?
Het advies is om dezelfde siliconen slang na maximaal 29 dagen te vervangen door een nieuwe slang.
Uiteraard moet de opvangzak worden verschoond indien deze is gevuld.
Kan Secco na verlies uit het lichaam worden teruggeplaatst?
Als een patiënt Secco al meer dan 10 dagen in gebruik heeft, neemt de oorspronkelijke kracht van de
sluitspier af. Dit is een natuurlijk en tijdelijk proces. Mocht Secco na zo’n periode toch door het
lichaam worden verloren, dan is ’t verstandig om nog 1 maal te proberen om Secco terug te plaatsen.
Uiteraard na een grondige inspectie door de behandelend arts. Verliest het lichaam Secco opnieuw,
stop dan met het gebruik van dit medisch hulpmiddel.
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Heeft de superabsorber in de opvangzak invloed op het volume van de output?
Nee, de superabsorber bindt de vloeibare ontlasting tot een gel en dit heeft geen invloed op het
volume. De maatstreepjes op de zijkant van de zak geven een indicatie van het volume. Voor een
precies meeting adviseren wij om de opvangzak vooraf en achteraf te wegen en het verschil aan te
merken als het precieze volume.
Hoe kan Secco het risico op een C.difficile contaminatie verkleinen?
Clostridium difficile is een grampositieve anaerobe sporenvormende staafbacterie behorende tot het
geslacht Clostridium die veel voorkomt in de darmen, maar daar doorgaans geen problemen
veroorzaakt. Bij verminderde weerstand kan overmatige groei optreden, wat leidt tot diarree al dan
niet met complicaties (Bron Wikipedia). Sporen van C. difficile kunnen tot 5 maanden buiten het
lichaam overleven en zijn bestand tegen veel gebruikte desinfecteren middelen. Bij 91% van de
volwassen is C. difficile niet in het darmstelsel aanwezig. Het is dus van groot belang om diarree
uiterst hygiënisch op te vangen. Secco biedt hiervoor een gesloten opvangsysteem.
Wat moet ik dan als er toch lekkage bij de sluitspier is?
Door de peristaltiek van het darmstelsel kan het voorkomen dat er toch iets ontlasting lekt op de plaats
waar de sluitspier de siliconen katheter omsluit. Gebruik dan een ruime hoeveelheid zuurvrije vaseline
om deze lekkage af te dichten.
Wordt Secco vergoed?
Op voorschrift van een arts of continentieverpleegkundige wordt Secco in de regel vergoed door de
Nederlandse zorgverzekeraars.
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