
Urinuppsamlingspåse

 · Knickfri slang

 · PVC-fri

 · Tömbar



Praktisk lösning  
Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; allt-
ifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. 
Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är, i kombination 
med alla typer av kvarliggande urinkatetrar och urin-
droppsamlare (uridom), en mycket praktisk lösning  
för att kontrollera urinblåsan. 

Tömbar 
Fördelarna med en tömbar påse är att risken för infektion 
minskar (slutet system), den behöver inte bytas lika ofta 
och den kan kopplas till en annan påse för att få större 
uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Alla påsar är försedda 
med backventil mellan påse och slang.

Benpåsen finns i 3 volymer och töms med hjälp av en 
klämma som är lätt att hantera med en hand. Sängpåsen 
rymmer 2 liter 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 rekom-
mendationer, vanligtvis en gång per vecka. 

Material  
Urinpåsarna är fria från PVC och ftalater. Framsidan är 
transparent och volymgraderad*. Benpåsens baksida har 
ett hudvänligt och mjukt non-woven material. 

Knickfri slang
Om slangen böjs kraftigt, rinner urinen fritt eftersom den  
är knickfri, liksom återtar ursprunglig form. Om du klipper 
av en slang, spara så mycket som möjligt av den släta 
delen, för att underlätta påtryckning av konnektor. 

Benpåsens slang finns i olika längder och som avklippbar 
med lös konnektor eller med fast konnektor. Sängpåsens 
slang är avklippbar och ligger löst i förpackningen med 
fast konnektor. Konnektorn passar till marknadens före-
kommande katetrar och urindoppsamlare.

Fixeringsband och påshängare 
Urinpåsarnas kanter har förstansade hål, avsedda för 
Conveen påshängare eller Conveen fixeringsband. 

Fixeringsband används för att fästa urinpåsen på benet. 
Banden är avklippbara, kan återanvändas och tvättas i 40o. 

Påsängare används vid upphängning av urinpåse och  
på dess hållare fästs slangen. Hängaren kan användas 
flera gånger och tål rengöring i diskdesinfektor i 90o. 
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Urinuppsamlingspåse

Conveen
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Avklippbar 
slang

Fast 
konnektor

Volym
ml

Slanglängd
cm 

Förp
styck

Coloplast
art nr

Benpåse ja nej 350 30 30 051640
nej ja 350 30 30 051641
nej ja 500 6 30 210220

ja nej 500 30 30 051600

nej ja 500 30 30 051601

ja nej 500 50 30 051610
nej ja 500 50 30 051611

ja nej 750 30 30 051660

nej ja 750 30 30 051661

ja nej 750 50 30 051670

nej ja 750 50 30 051671

Sängpåse ja ja 2000 140 10 213460

Conveen tillbehör Längd
cm

Förp
antal

Coloplast
art nr

Fixeringsband med knappar 2,5x60; 3,5x60 10 par 050501

Fixeringsband 2,5x75; 2,5x45 10 par 213800

Påshängare 10 st 050700

* gäller ej 350 ml påsen

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation.  
Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.
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