
FRASCO 60ml
(PET)

BICO HIGIENIZADOR
(PEBD)

BICO APLICADOR
(PEBD)

HIDRATANTE PROFISSIONAL
(HIALURONATO DE SÓDIO)



LOWASH PRO é um kit profissional que 
promove a evacuação e a limpeza da 
ampola retal através do aumento do teor 
de água e a distensão do reto (sem o uso 
de substâncias que irritam a mucosa), 
desencadeando a sensação natural de 
necessidade de evacuação, com o objetivo 
de melhorar a visibilidade da mucosa retal 
e canal anal, facilitando a realização de 
exames e procedimentos.

Fabricado com materiais que garantem 
a segurança e o conforto graças a seu 
formato anatômico, o procedimento pode 
ser realizado por profissional da saúde ou 
em casa, pelo próprio paciente ou com 
ajuda de outra pessoa.

VANTAGENS EXCLUSIVAS

•  Limpeza natural da ampola retal sem                                                           
irritação da mucosa
•  Auxílio na evacuação, evitando lesões
•  Facilidade de manuseio
•  Produto descartável
•  Hidratação do reto *

•  Correção do pH local *

• Pré-operatório de cirurgias orificiais
•  Anuscopia
•  Retoscopia
•  Outros pocedimentos que exijam a 
limpeza do reto

•  Constipação intestinal

Pronto para uso!
Frasco de 60ml com bico apropriado 

para introdução no reto
+

Bisnaga de 3g do hidratante com
bico aplicador individual

* ação promovida pelo HIDRAENEMA PRO que 
possui dupla função: facilitar a introdução do 
bico do clister e proteger a hidratação do local, 
evitando possíveis lesões

Em todo procedimento sobre o reto e canal 
anal é importante que local esteja limpo 
para melhorar a visibilidade, facilitando a 
realização de exames e procedimentos na 
região, sejam eles clínicos ou cirúrgicos.

Promove a limpeza do canal do reto 
para realização de procedimentos 
tais como:

Atua como um coadjuvante não 
medicamentoso no tratamento de:
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