Bruk

Urinpose
Benpose med integrert festebånd

Tilpassing av benposen (høyre ben)
Klargjøring
Åpne pakningen ved å rive opp langs perforeringen. Ta ut
benposen og den lille, separate slangen.

Slangen er glatt og med riller. Koblingen (A) er festet i
den ene enden.
Slangens lengde kan justeres hvis ønskelig. For å korte
ned på slangens lengde, klipp av den løse enden rett
etter den første rillede delen av slangen. Det er viktig
å bevare så mye av den glatte delen på slangen som
mulig. Dette gir en sikker kobling mellom benposen og
slangen når den festes.
Brett ut benposen og og finn innløpsventilen øverst på
posen (B) og utløpsventilen nederst på posen (C).

Bruksanvisning
23323096 Version 1
Coloplast-logoen er et registrert varemerke for Coloplast A/S. Med enerett.©
2020-03-12

Fest slangens løse del til innløpsventilen (B).

Lukk utløpsventilen (C).

Bruksområde

Urinposen er beregnet på passiv oppsamling av urin.

Indikasjoner

Urinposer er indikert for pasienter som lider av urininkontinens og/eller
-retensjon av hvilken som helst etiologi.

Fjern den beskyttende filmen fra den selvklebende
lappen på baksiden av urinposen.

Advarsel

Gjenbruk av dette engangsproduktet er ikke anbefalt da det kan oppstå
krysskontaminasjon.

Reprosessering, vasking, desinfisering og/eller resterilisering kan redusere
produktets ytelse og skape økt risiko for fysisk skade eller infeksjon hos
brukeren.

Denne benposen er beregnet på å brukes ute av sengen og i bevegelse.
Bytt over til en drenasjepose ved sengen med høyere kapasitet mens ute
av sengen, og under søvn.

Informasjon

Posen er utviklet for engangsbruk.

Posen har en kapasitet på 250 ml og er for bruk på dagtid.

Posen er utformet for bruk med uridomer.

Enheten behøver ikke fjernes før MR-skanning da den er MR-sikker.
Coloplast tar ikke ansvar for personskade eller tap som kan oppstå hvis
produktet brukes på en måte som er i strid med Coloplasts gjeldende
anbefalinger.

Påføring
Hold posen med innløpsventilen (A) vendt oppover og
utløpsventilen (C) vendt nedover. Den selvklebende
delen på urinposen festes til det høyre låret.
Fest posen direkte på huden på innsiden av det høyre
låret.
Når posen plasseres skal du sørge for å sette den høyt
opp på låret med innløpsventilen midt på innsiden av
låret, rett nedenfor penisområdet. Målet er å plassere
posen riktig på et sted som gir en komfortabel og sikker
kobling til et uridom.
Første gang posen tilpasses kan det være nødvendig
å flytte på den noen ganger til du finner den beste
plasseringen for deg.
Sett festebåndet rundt låret og fest båndet ved hjelp av
borrelåsen.
Den skal føles komfortabel og være ettersittende. Det
er ikke nødvendig å feste festebåndet stramt rundt låret.
Den selvklebende delen bidrar til å holde posen på plass.

Koble posen til et uridom ved å sette det inn i
innløpsventilen til posen.

Symbolforklaring
Medisinsk utstyr
Indikerer at produktet er i samsvar med europeisk
lovgivning for medisinsk utstyr
Katalognummer

For komfortabel og diskré bruk, skjul utløpsventilen
ved å brette den opp og inn i lommen mellom posen og
ytterlaget på den elastiske stroppen.

Utløpsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Batchkode

Fjerning

Produksjonsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Benposen skal tømmes før den blir helt full.

Produsent

Brett ut utløpsventilen og plasser den over toalettet eller
annen egnet beholder.

Se bruksanvisningen

Hold i utløpet med én hånd. Klem den fleksible delen
mellom fingrene. Åpne ventilen med den andre hånden.
Slipp gradvis opp trykket på den fleksible delen av
utløpsventilen slik at urinen begynner å renne ut.

Ikke til gjenbruk
Indikerer en strekkode som inneholder unik
enhetsidentifikasjon

Husk alltid på å lukke ventilen etter at du har tømt posen.
Brett ventilen på plass i lommen under den elastiske
stroppen igjen.

Avfallshåndtering
Produktet er kun beregnet for engangsbruk og skal kastes i tråd med lokale
retningslinjer, f.eks. sammen med vanlig husholdningsavfall.
Spyl ikke produktet ned i toalettet.

Rapportere hendelser

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse under bruk av denne enheten
eller som følge av bruken, skal hendelsen rapporteres til produsenten og
nasjonale myndigheter.
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