SILIKONOWE CEWNIKI ZEWNÊTRZNE
ULTRA FLEX i WIDE BAND
! pewne zabezpieczenie przy nietrzymaniu moczu
! eliminuj¹ ryzyko podra¿nieñ skóry
! w ca³oœci wykonane z silikonu
! jednoczêœciowe ³atwe w zak³adaniu
! wiêksza wygoda i zdrowa skóra

ULTRA FLEX przezroczysty,
elastyczny, o standardowej
d³ugoœci i szerokoœci przylepca.

Rozmiar
25 mm
29 mm
32 mm
36 mm
41 mm

Kod
33301
33302
33303
33304
33305

WIDE BAND powierzchnia
przylepca o szerokoœci 7,5 cm,
czyli o 70% wiêksza ni¿ w
cewnikach tradycyjnych.

Rozmiar
25 mm
29 mm
32 mm
36 mm
41 mm

Kod
36301
36302
36303
36304
36305

NO
WO
! w 100% silikonowy
ŒÆ
! dwuczêœciowy cewnik pozbawiony czêœci
!
NATURAL

przylepnej, posiada zewnêtrzny pasek mocuj¹cy
! przejrzysty, bezzapachowy, “oddychaj¹cy”
! rozmiary: œrednica 25, 29, 32, 36, 41mm
zalecany dla pacjentów:
! uczulonych na lateks i substancje zawarte w
czêœciach przylepnych
! zmieniaj¹cych cewnik kilka razy w ci¹gu dnia
! samocewnikuj¹cych siê

TERAZ MO¯ESZ KONTROLOWAÆ
NIETRZYMANIE MOCZU
Prawid³owe stosowanie samoprzylepnych zewnêtrznych cewników
Ultra Flex i Wide Band
Rozmiar: wybierz odpowiedni rozmiar cewnika.
Prawid³owy dobór rozmiaru zapewnia
maksymalny komfort i zmniejsza koniecznoœæ
wczeœniejszego zdjêcia cewnika.

25 m

29 m

32 m

36 m

41 m

Usuwanie ow³osienia: Usuñ zbêdne ow³osienie.
Umyj pr¹cie: skóra musi byæ czysta i dobrze
osuszona. Umyj pr¹cie delikatnym myd³em i
ciep³¹ wod¹, osusz rêcznikiem.
Zak³adanie: umieœæ zrolowany cewnik nad
koñcem pr¹cia, powoli i starannie rozwiñ cewnik
zostawiaj¹c woln¹ przestrzeñ miêdzy ¿o³êdzi¹
pr¹cia, a ujœciem cewnika tak, aby nie dochodzi³o
do podra¿nienia pr¹cia i zatkania ujœcia cewnika.
Wyg³adzanie: wyg³adŸ wszelkie nierównoœci.
Delikatnie przyciœnij cewnik do pr¹cia, aby
zapewniæ przyleganie do skóry. Jeœli przylepiec
nie zosta³ w³aœciwie przylepiony do skóry czas
noszenia mo¿e zostaæ znacznie skrócony.
Uwaga: zbyt wiele nierównoœci na cewniku mo¿e
œwiadczyæ o nieprawid³owym doborze rozmiaru,
mniejszy cewnik bêdzie bardziej skuteczny.
Po³¹czenie z workiem do zbiórki moczu:
poprzez ³¹cznik po³¹cz cewnik z workiem.
Jeden koniec ³¹cznika w³ó¿ do ujœcia cewnika,
drugi do drenu worka. Dren worka mo¿e zostaæ
skrócony przez uciêcie do wymaganej d³ugoœci.
Przymocuj worek do ³ydki lub uda w zale¿noœci
od twojej aktywnoœci i stroju. Worek do zbiórki
moczu musi byæ wymieniany lub opró¿niany
przed zupe³nym nape³nieniem. Pe³ny worek
mo¿e staæ siê niewygodny, a nawet œci¹gn¹æ
cewnik.
Czas noszenia: czas noszenia jest ró¿ny w
zale¿noœci od u¿ytkownika. Zaleca siê zmianê co
24 godziny.
Zdejmowanie: rozepnij paski mocuj¹ce worek na
nodze. Od³¹cz cewnik od worka. Zdejmowanie
cewnika: delikatnie zroluj cewnik z pr¹cia.
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