
14-vuotias Rugby-pelaaja Joe kärsii idio-
paattisesta ummetuksesta, joka on umme-
tuksen tyyppi, jonka syy on tuntematon. 
Arviolta yksi sadasta lapsesta ja nuoresta 
kärsii tästä sairaudesta, jonka oireisiin kuu-
luu kivulias ja vaikea ulostaminen. Oire-
kuvaan saattaa kuulua myös ulosteenkar-
kailu, joka on erityisen tuttua Joelle, jolle 
”vahinkoja” sattuu 8 - 12 kertaa päivässä.
 Joen isän, Michaelin, mukaan pojalle 
suolen toiminnan hallitseminen on aina 
ollut vaikeaa, ja alakoulussa hänen täytyi 
ottaa mukaan vaippoja ja puhtaita vaih-
tovaatteita. Vasta kun hän oli 8-vuotias, 
hänellä diagnosoitiin pitkällisen ja stres-
saavan prosessin jälkeen idiopaattinen 
ummetus. ”Se oli alkuun musertavaa,” Mi-
chael sanoo, erityisesti koska ensimmäi-
nen hoito, joka Joelle määrättiin ”pahensi 
(sairautta) todella paljon.”
 Joe, joka on muuten tyypillinen teini 
ja jolla itsellään on rento suhtautuminen 
koko asiaan, muistelee kyseisiä vuosia ”vä-
hän vaivalloisina”, kun taas hänen isänsä 
puhuu avoimesti ahdistuksesta ja stressis-
tä, jota sairaus aiheutti perheelle. ”Se on 
tuntunut painona hartioillani,” hän sanoo, 
ymmärrettävästi. ”Olen kiipeillyt seinille.”
 Joekin myöntää, että aiempi epävar-
muus esti häntä usein tekemästä, mitä hän 
halusi, kuten jäämästä kavereiden luokse 
yöksi ja pelaamasta rakasta rugbyä.

 ”Hän kasvaa ja tulee vanhemmaksi,” Mi-
chael toteaa. ”Teini-ikään liittyy paljon itse-
tietoisuutta ja kehoon liittyvää häpeää. Joe 
huolestui, että joku huomaisi häntä ennen, 
että hänelle on sattunut vahinko.”
 Asiat muuttuivat noin puoli vuotta sit-
ten, kun Joen lääkäri esitteli hänelle Aqua-
flush-suolihuuhtelulaitteen. Aquaflush 
on peräsuoleen asetettava huuhtelulaite 
tehokkaaseen ja rutiininomaiseen suolen 
tyhjentämiseen.
 Vaikka Joella oli kokemusta suppojen 
käytöstä, Aquaflush oli hänen ensimmäi-
nen huuhtelulaitteensa ja hän oli aluksi 
huolestunut, että sen käyttö olisi epämiel-
lyttävää ja vaikeaa. ”En ollut siitä varma 
aluksi,” hän sanoo. Mutta Joen yllätykseksi 
laitteen käyttö tuntui pehmeältä ja miellyt-
tävältä. ”Se ei satu ollenkaan,” hän sanoo 
hymyillen.
 Nyt Joe käyttää Aquaflushia joka aamu 
ennen kouluun lähtöä. Siihen kuluu 10-20 
minuuttia, minkä ajan Joe käyttää katsoen 
sarjaa i-Padillaan. Iltaisin hän ottaa ulos-
tuslääkkeen.
 ”Muistan, kun hän alkoi käyttää Aqua-
flushia,” Michael sanoo. ”Hän tuli koulusta 
kotiin ja hänen kävelyssään oli tiettyä reh-
vakkuutta. Tunsin silloin suurta helpotusta, 
tiedätkö?”
 Joe sanoo tuntevansa olonsa nyt paljon 
sosiaalisemmaksi. Hän on myös tarpeeksi 

itsevarma nauttiakseen rugbysta ja muista 
kontaktilajeista pelkäämättä vahinkoja.
 ”Aquaflushin käyttöönoton jälkeen hä-
nen urheilunsa ja sosiaalinen elämänsä 
ovat muuttuneet dramaattisesti,” Michael 
sanoo. ”Ero entiseen on valtava, ja asiat 
ovat parantuneet suunnattomasti.”
 ”Se on todella auttanut,” Joekin toteaa. 
”En ole enää huolestunut mistään!” Se on 
mahtavaa!’

Suolihuuhtelu Aquaflushin  
avulla on helppoa ja turvallista

Aquaflush suolihuuhtelujärjestelmät 
on suunniteltu turvalliseksi ja helpok- 
si oppia käyttämään. Tutustu tuot-
teeseen ja käyttöohjeeseen rauhas-
sa sekä kokeile letkujen liittämistä ja 
veden pumppaamista ennen ensim-
mäistä suolihuuhtelua. Ota yhteyttä 
terveydenhuollon ammattilaiseen, 
joka arvioi, mikä Aquaflush-järjestel-
mistä soveltuu parhaiten sinulle.”

Kertomus siitä, kuinka Aquaflush auttoi  
parantamaan 14-vuotiaan pojan elämänlaatua

Enää en ole 
huolestunut 

mistään!
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