PVC-fri

Ftalat-fri

Urinuppsamlingspåse
Diskret helhetslösning med urinpåse, slang och fixeringsband

Produktinformation
Användning

Conveen Active urinuppsamlingspåse används
tillsammans med urindroppssamlare vid lätt till
måttlig urininkontinens.
Det är en diskret och säker lösning för män som vill
ha komfort även när de är aktiva.
Urinuppsamlingspåse, slang och fixeringsband är
integrerade i en totallösning som är färdig att
använda direkt. Påsens unika design gör att den inte
liknar någon befintlig urinuppsamlingspåse.
Återanvändning av engångsprodukten
rekommenderas inte då kontaminering kan
förekomma.

Fördelar
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diskret och säker fixering på låret
Justerbar och knickfri slang
Integrerat och justerbart fixeringsband
Slutet system
Backventil mellan påse och slang
Tömbar
Hudvänligt non-woven material för bekväm
användning
Inbyggd konnektor som passar till på
marknaden förekommande
urindroppsamlare
PVC-, latex- och ftalatfri

Påsen på benet är avsedd att användas när man är
uppegående. Byt till sängpåse med större kapacitet
när du ligger i sängen och sover.
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Funktioner

Det breda fixeringsbandet, silikonhäftan och
kardborrebandet ger en behaglig, diskret och säker
fixering på låret. Urinpåsens mjuka och elastiska
fixeringsband säkerställer även att huden andas.
Utformningen gör att urinen samlas på insidan av
låret. Därmed behåller påsen sitt platta och diskreta
utseende på utsidan av låret. Utloppet kan enkelt
och säkert vikas in under bandet.

Knickfri och tömbar
Slangen är kort, justerbar och knickfri, vilket
säkerställer att urinen rinner fritt om slangen böjs
kraftigt. Conveen Active är försedd med backventil
mellan påse och slang. Påsen rymmer 250 ml och är
tömbar. Påsen ska bytas enligt gällande riktlinjer och
rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.
Konnektorn passar marknadens förekommande
urindroppsamlare.

Produktsortiment
Conveen
Active

Avklippbar
slang
ja

Fast
konnektor
ja

Volym
ml.
250

Slanglängd
cm
7

Förp
styck
10

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Active ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.
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