Latex-fri

Urinuppsamlingspåse
Påse med stor volymkapacitet

Produktinformation
Användning

Conveen Standard är en urinuppsamlingspåse
avsedd för patienter med urininkontinens och/eller
retention av något slag.
Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning
alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela
blåsan. Conveen Standard urinuppsamlingspåse är, i
kombination med alla typer av kvarliggande
urinkatetrar och urindroppsamlare (uridom), en
mycket praktisk lösning för att kontrollera
urinblåsan.
Conveen Standard har en volym på 1500 ml och
lämplig vid behov av större volymkapaciteter. Den
passar som både ben- och sängpåse.

Fördelar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerbar och säker fixering
Slutet system
Backventil mellan påse och slang
Slät slang som återtar sin form efter
knickbildning
Tömbar
Konnektorn passar till marknadens
förekommande katetrar och
urindroppsamlare
Hudvänlig non-woven material
Transparent framsida
Tydlig volymgradering
Latex- och ftalatfri

Återanvändning av engångsprodukten
rekommenderas inte då kontaminering kan
förekomma.
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Ftalat-fri

Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte
bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan
påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex
nattetid). Påsen töms med hjälp av en klämma som
är enkel att hantera och är försedda med backventil
mellan påse och slang.
Påsen rymmer 1500 ml och dess tvåstegsutlopp kan
öppnas med en hand och ger bra kontroll vid
tömning. Både klämma och tvåstegsutlopp
signalerar tydligt om de är öppna eller stängda.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och
rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.
Material
Baksidan har ett hudvänligt non-woven material
som känns mjukt mot benet och framsidan är
transparent. Conveen Standard är latex- och
ftalatfri.

Produktsortiment
Conveen
Standard

Avklippbar
slang
Ja

Fast
konnektor
Nej

Volym
ml.
1500

Slanglängd
cm
90

Antal/
fp.
10

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Standard 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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