
Siitä on nyt 18 vuotta, kun kolmen lapsen 
äiti Nicola koki ensimmäisiä oireita ulos-
teenkarkailusta, joka on ulosteen pidä-
tyskyvyttömyyden muoto, josta kärsivät 
Iso-Britanniassa tuhannet miehet ja naiset 
kaikissa ikäryhmissä. 
 ‘Alkuun se oli lievää,’ hän sanoo. ‘Ensin 
sitä tapahtui, jos söin jotain hapanta tai jos 
olin ulkomailla erittäin kuumassa ilmastos-
sa. Vuosien kuluessa ongelma muuttui vä-
hitellen pahemmaksi.’
 Kuten monet ulosteenkarkai-
lusta kärsivät henkilöt, Nico-
la häpeili ongelmaansa ja 
kehitti alussa omat ta-
pansa selvitä sen kans-
sa – hän otti kotoa 
aina mukaansa pus-
sin pikkuhousunsuo-
jia ja vara-alusvaat-
teita ‘kaiken varalta’.
 ‘Aika ajoin se oli 
erittäin vaikeaa,’ hän 
sanoo. ‘Pelkäsin olla pois 
kotoa ja syödä uusia ruo-
kia. Ei vain voinut tietää, milloin 
ulosteenkarkailua tapahtuisi. Pidin 
tummia alusvaatteita ja housuja, enkä us-

kaltanut lähteä kotoa valkoisissa housuissa 
tai shortseissa.’
 Kun hän vihdoin hakeutui lääkärille, 
Nicolalla diagnosoitiin heikko peräsuo-
len sulkijalihas. Vaikka hänelle ehdotettiin 
hoitomuotoa, sairaalaan pääsy osoittau-
tui vaikeaksi – erityisesti koska hän joutui 
samanaikaisesti käsittelemään miehensä 
kuolemaa. ‘Kamppailin silloin niin monen 
asian kanssa,’ hän sanoo. ‘Se oli painajais-
maista.’

 Kaikki muuttui kolme vuotta sit-
ten, kun Nicola näki sanoma-

lehdessä Renew-silikoni-
tulppien mainoksen. ‘Se 

oli hauska sattuma,’ hän 
nauraa, ‘koska minulla ei 
ole koskaan tapana kat-
soa mainoksia.’ Soitet-
tuaan maksuttomaan 
palvelunumeroon ja 

puhuttuaan Renew-tuo-
teneuvojan kanssa, hän 

päätti tilata maksuttoman 
näytteen: ‘Mietin, että mitä me-

netettävää minulla on?’
 Renew-silikonitulpat ovat kliinisesti tes-
tattuja tuotteita, jotka auttavat estämään 

ulosteenkarkailua. Pehmeästä, taipuisasta 
silikonista tehdyt tulpat mukautuvat varta-
loon miellyttävästi, niitä on turvallista pitää 
päivin ja öin ja niissä on hygieeninen ase-
tin.
 Nicolan tilanteen tulpat muuttivat välit-
tömästi. Ilman pelkoa noloista vahingoista 
hän pystyi vihdoin palaamaan rakkaiden 
harrastustensa pariin. ‘Harrastan paritans-
sia, tanssillista aerobicia, uintia, kävelyä.. 
Voin tehdä mitä vaan” hän sanoo hymyil-
len. ‘Voin jopa pitää valkoisia housuja ja 
shortseja, mitä en ollut pystynyt tekemään 
vuosikausiin!’
 Vaikka hän ei tarvitsekaan sellaista joka 
päivä, Nicola pitää aina käsilaukussaan Re-
new-silikonitulppaa. Hän toteaa nauraen, 
että se on paljon huomaamattomampi 
kuin pikkuhousunsuojat ja vara-alusvaat-
teet, joita hän kantoi mukanaan ennen.
 Olen sitä mieltä, että Renew-tulpat ovat 
vastaava apu ulosteenkarkailuun kuin tam-
ponit ovat kuukautisiin. ‘Ne vapauttavat 
sinut,’ hän sanoo. ‘Voit tehdä mitä haluat, 
syödä mitä haluat, tehdä mitä haluat, juuri 
silloin kun haluat. Iloitsen tulevasta jälleen.’

Kun 72-vuotias Nicola alkoi kärsiä ulosteenkarkailusta, 
hän pelkäsi, ettei koskaan enää voisi viettää aktiivista 
elämää. Silloin hän tutustui Renew-silikonitulppiin…

Ennen pelkäsin 
lähteä pois kotoa ...
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