Om rekening mee te houden (en extra handelingen) bij bijzondere ziektegevallen:
-

Kanker in de buik
Bij kanker in de buik, begint de ontbinding heel snel. Het snelst bij lever en
alvleeskanker. In feite lossen de organen op en wordt alles heel snel vloeibaar.
Hierdoor is de druk (gasvorming) ook snel aangemaakt. In dit geval een paar
keer extra de ledematen bewegen bij de laatste verzorging, zodat de vloeistof
die zich al op andere plekken verspreid heeft, teruggaat naar de romp. Ook is
het raadzaam af te zuigen bij het gezicht. Hiertoe een 50cc cilinder gebruiken en
een lange slang met een scherpte punt. (voor kinderen bestaat er een dunnere
versie) Deze eerst goed desinfecteren en dan eerst door de neus steken tot een
paar centimeter boven de neus (door het kraakbeen heen) en het overtollige
vocht uit de hersenen weg zuigen. Vervolgens opnieuw desinfecteren en ook het
vocht wegzuigen uit de keel. Slang tot ongeveer het borstbeen inbrengen. In
principe sluit de maagwand bij de dood. Dus zo diep hoef je niet te komen.

-

Sterven na herseninfarct/ hersenaandoening/Parkinson
Bij een aandoening aan de hersenen, is er ook kans op te veel vocht in het
hoofd. Daar wordt dan ook een bacterie aangemaakt die we bij leven nog niet
hebben. Ook in dit geval zowel door neus als keel het overtollig vocht
wegzuigen, voordat de zakken worden aangebracht. (zie uitleg kanker in de
buik) Let op goed ontsmetten vooraf met alcohol van hele gezicht en hals. De
slang tussentijds steeds goed ontsmetten met alcohol.

-

Dood na hartaanval
Bij een hartaanval is er grotere kans op verkleuring aan de bovenzijde van het
lichaam.
Massage in het gezicht kan helpen verkleuring weg te krijgen. Ook kan het
gebeuren dat er zich vocht gaat ophogen in hals en gezicht. Masseren richting
de buik om stroming op gang te brengen. Een hydraterende crème gebruiken
tegen de uitdroging. Altijd eerst goed ontsmetten met alcohol bij de te
masseren plekken. Ook je handschoenen even ontsmetten na tussentijdse
andere handelingen.

-

Hoe te handelen na euthanasie
Bij euthanasie kan je gewoon de Bio Sac 200 gebruiken. Er zijn geen gifstoffen
toegediend die in het lichaam een andere reactie zouden geven. Wel goed
navragen wat de ziekte/stand van lichaam is geweest. Dit in verband met
eventuele extra maatregelen die genomen kunnen worden om het lichaam
langer mooi te houden.

-

Dood na langdurig verblijf op IC:
De Bio Sac 200 kan gewoon gebruikt worden. Wel is er vaak meer vocht in het
lichaam, door medicijngebruik of toedienen van vocht via infuus. Alle wondjes
goed ontsmetten met alcohol en afplakken met gaas. (bij grotere wonden eerst
afstoppen met watten (of engelenhaar) gedrenkt in alcohol; zo nodig ook
hechten of plakken). Vervolgens weer ontsmetten met alcohol.
Ook raadzaam om in het geval van veel vocht in buik en ledematen het op en
neer bewegen van de ledematen wat vaker te doen. Bij het wassen van het
lichaam helpt het rollen van linker naar rechter kant de stimulatie van het
verplaatsen van het vocht naar de buik. Bij extreme gevallen van vocht in de
buik is het raadzaam een extra zakje te plaatsen. De zakken zullen sneller
verzadigd raken, want er moet veel gas afgevoerd worden.

-

Dood van iemand die bloedverdunners heeft gebruikt:
De Bio Sac 200 kan gewoon gebruikt worden. Maar bij bloeden is het oppassen
geblazen. Bij wonden kan het helpen deze in plastic te pakken. Altijd eerst
ontsmetten met alcohol. Na het plastic wederom ontsmetten en bijvoorbeeld
even in gaas wikkelen.

-

Verwijderen van stoma/ infuus/tracheotomie:
Het beste is het om deze meteen te verwijderen bij de laatste verzorging. Na het
wassen eerst goed desinfecteren. Daarna de slangen verwijderen en de wond
goed dicht stoppen. Dat kan met watten of engelenhaar die gedrenkt zijn in
alcohol. Daarna de wond dichten. Grote wonden even hechten of plakken.
Daarna opnieuw ontsmetten met alcohol en met een gaasje afsluiten.
Daarna pas de Bio Sac 200 plaatsen en checken of de buik geheel droog is. Ook
de buik goed desinfecteren.

