Het product gebruiken

Urine-opvangzak
Beenzak met geïntegreerde fixatie

De urine-opvangzak bevestigen (rechterbeen)
Voorbereiding
Open de verpakking door langs de perforatielijn te
scheuren. Haal de urine-opvangzak en de losse slang
eruit.

De slang heeft gladde en geribbelde gedeeltes. Aan één
uiteinde is de connector (A) bevestigd.
De slang kan eventueel gehalveerd worden. Om de
slang in te korten, knipt u met een schaar, aan de kant
van het uiteinde zonder connector, direct na het eerste
geribbelde stuk van de slang. Het is belangrijk om zo
veel mogelijk van het volgende gladde stuk te behouden.
Dat zorgt voor een veilige verbinding tussen de urineopvangzak en de slang als die wordt bevestigd.
Vouw de urine-opvangzak uit en houd de opening aan de
bovenkant (B) en het aftapkraantje aan de onderkant (C).
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Bevestig het uiteinde van de slang (de kant zonder
connector) aan de opening (B) van de urine-opvangzak.

Sluit het aftapkraantje (C).

Beoogde doel

Het urine-opvangzakje is bedoeld om passief urine op te vangen.

Productbeschrijving

Urineopvangzakjes zijn geïndiceerd voor patiënten die lijden aan urineincontinentie en/of retentie met welke oorzaak dan ook.

Verwijder de beschermfolie van de plakstrook aan de
achterzijde van de urine-opvangzak.

Waarschuwingen

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik is niet aangewezen,
kruisbesmetting kan optreden.

Herbehandelen, wassen, desinfecteren en/of (her)steriliseren kan een
nadelig effect hebben op de productkenmerken, waardoor voor de gebruiker
meer risico ontstaat op letsel of infectie.

Deze urine-opvangzak is bedoeld om te worden gebruikt buiten het bed en
tijdens beweging. Verwissel voor een nachtzak met een hogere capaciteit
wanneer u in bed ligt en wanneer u slaapt.

Informatie

Het zakje is ontworpen voor eenmalig gebruik.

De urine-opvangzak heeft een inhoud van 250 ml en is voor gebruik
overdag.

De urine-opvangzak is ontworpen voor gebruik met condoomcatheters.

Het hulpmiddel dient niet verwijderd te worden voor een MR scan,
aangezien het MR veilig is.
Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als dit
product niet op de door Coloplast aanbevolen manier wordt gebruikt.

Aanbrengen
Houd de urine-opvangzak met de connector (A) naar
boven en het aftapkraantje (C) naar beneden. De
plakstrook zit aan de achterzijde en wijst richting uw
rechterdij.
Bevestig de urine-opvangzak rechtstreeks op de huid
van de binnenzijde van uw rechterdij.
Zorg er bij de bevestiging voor dat de urine-opvangzak
zich hoog op uw dij vlak onder de (externe) katheter
bevindt met de connector in het midden van de
binnenzijde van uw dij. Op die manier kan de urineopvangzak op een comfortabele en veilige wijze op de
(externe) katheter worden aangesloten.
Wanneer u de urine-opvangzak voor het eerst bevestigt,
moet u hem misschien enkele keren verplaatsen om de
optimale positie te vinden.
Wikkel het lange deel van de band rond uw been en
gebruik het klitteband om het uiteinde van de band te
bevestigen.
De band moet comfortabel en strak zitten. Het is niet
nodig om de band heel stevig rond uw dij te wikkelen.
De plakstrook aan de achterzijde helpt om de urineopvangzak veilig op zijn plaats te houden.

Sluit de urine-opvangzak aan op de (externe) katheter
door de connector aan het uiteinde van de slang stevig in
de opening van de (externe) katheter te duwen.

Verklaring van de symbolen
Medisch hulpmiddel
Geeft aan dat het product in overeenstemming is met de
Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen

Voor uw comfort en discretie kunt u het aftapkraantje
verbergen door het omhoog te buigen en tussen de
buitenste laag van de elastische band en de urineopvangzak te stoppen.
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Verwijderen
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De urine-opvangzak moet worden leeggemaakt voordat
hij volledig vol is.

Fabrikant

Haal het aftapkraantje tevoorschijn en houd het boven
een toilet of een ander geschikt opvangsysteem.

Gebruiksaanwijzing raadplegen

Houd het aftapkraantje met één hand vast. Knijp het
flexibele deel tussen uw vingers. Open het kraantje
met uw andere hand. Laat het flexibele deel van het
aftapkraantje geleidelijk aan los om de urine eruit te laten
stromen.
Denk er altijd aan om het kraantje weer te sluiten na het
leegmaken van de urine-opvangzak.
Stop het kraantje opnieuw onder de elastische band.
Weggooien
De zak is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met het normaal
huishoudelijk afval worden weggegooid.
Spoel het product niet door het toilet.

Melden van incidenten

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik
ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, moet u dit melden aan de
fabrikant en aan uw nationale instantie.

Niet voor hergebruik
Geeft een streepjescode aan die een unieke
hulpmiddelidentificatie bevat
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Uit de buurt van zonlicht houden
Recyclebare verpakking

