
 

 

 

MOWOOT 
– stimulerende bælte mod 

forstoppelse 

MOWOOT er et innovativt hjæl-

pemiddel, som har til hensigt at 

afhjælpe gener ved forstop-

pelse. MOWOOT bruges som 

dagligt supplement til de almin-

delige gode råd mod forstop-

pelse (væske, fiberrig kost, mo-

tion m.v.), og den virker ved 

ydre trykpåvirkning på tyktarmen (colon) og støtter dermed fordøjelsespro-

cessens sidste fase. 

Bæltet giver et ydre tryk ved hjælp af 4 luftfyldte kamre, som trykker på tyk-

tarmen i et mønster, der følger tarmens forløb frem mod endetarmen (rec-

tum). MOWOOT yder en slags automatiseret tryk på tyktarmen, en exo-mas-

sage, som en fysioterapeut alternativt kunne give. Der er ingen ubehag for-

bundet med brugen af MOWOOT. 

Bæltet bør anvendes i ca. 10-20 min ad gangen på samme tidspunkt dagligt - 

og gerne i forbindelse med et lille hvil, eller hvor man slapper af i liggende el-

ler siddende stilling.  

MOWOOT er udviklet af et team bestående af bl.a. læger, fysioterapeuter, 

forskere og ingeniører i samarbejde med det neurologiske rehabiliteringscen-

ter, Institut Guttmann, Spanien. Der er omfattende klinisk dokumentation for 

MOWOOT’s virkning. 



Se mere på www.gmcare.dk 

Ønsker du at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os på telefon 

51 15 01 10 

eller på mail info@gmcare.dk 

 

 

 

 

 

FAKTA: 

• Udstyr bestående af en computer/kontrolenhed og et mavebælte  

• Anbefalet daglig brug 1-2 gange dagligt i ca. 10-20 min på samme tids-

punkt hver dag 

• MOWOOT virker udelukkende ved at give et præcist tryk med fire luft-

fyldte kamre (pneumatisk tryk på 375-450 mmHg) ned mod tyktarmen. 

• Der er ikke elektromagnetisk udstyr i bæltet, der kan interferere med 

f.eks. pacemaker eller lignende.  

• Skal bruges uden på let tøj, f.eks. bluse, skjorte, nattøj m.v.  

• Fås i 4 størrelser: S, M, L og XL 

• Vægt: 300 g (bælte), 1.200 g (kontrolenhed), samlet vægt inkl. slange og 

emballage: 2.000 g 

• Alle dele kan aftørres med 70% ethanol 

• OBS! Bør ikke bruges af gravide eller af personer med symptomer, der lig-

ner forstoppelse, men som ikke er blevet undersøgt af egen læge først.  

• Desuden bør MOWOOT ikke bruges, hvor der er tale om implantater i 

maven, ved diagnosticeret sygdom i mave og tarm samt hvor brug af 

MOWOOT giver smerte eller ubehag. 


