
Qufora Urinpåsar  
Qufora urinpåsar har tagits fram med tanke på använ-
darens behov. Vi vill inte bara underlätta det vardagliga 
arbetet för personalen på sjukhus och institutioner –  
utan också göra livet lättare för användarna genom att 
göra vår urinpåse så bekväm och säker som möjligt.

En modern design och tillförlitliga egenskaper gör 
dem till det rätta valet för användare med höga 
förväntningar och krav på vardagliga ting.

Qufora Benpåse
Qufora benpåsar är nya och innovativa! 
Finns både med och utan flerkammarsystem.

Benpåse, ekonomi
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Qufora Urinpåsar

Produktdata



• Qufora benpåsar är utrustade med en universalkoppling. Detta gör det enkelt 
att koppla påsen till exempelvis kateter eller urindroppsamlare.

 
• Den diskreta, mjuka slangen ger maximal rörlighet.
 
• Backventilen förhindrar att urin rinner tillbaka i slangen vilket skulle kunna 

utgöra en infektionsrisk.
 
• Dränageventilen är enkel att hantera och Qufora benpåse kan tömmas 

hygieniskt och säkert.

• Benpåsens avtömningsventil kan kopplas till en sängpåse utan att 
benpåsen behöver kopplas bort. Detta minskar risken för infektion i 
samband med byte av urinpåse.

Qufora påshållare av velcro finns som tillbehör, speciellt framtaget för 
Qufora benpåsar.  Velcrobandet används för att fixera benpåsen på benet 
– det är justerbart och knappar fästs enkelt i de speciella “ögonen” på påsarna.

Material 
Påse i PVC, kopplingar av PP, PE, PVC, POM/LLDPE, slang i silikon.

“Ögon” för fixering av påshållare

Funktionell ventil som är enkel att 
hantera med en hand

Flexibel slang med backventil
Benpåser, ekonomi
Produktegenskaper

Tillverkare
MBH-international A/S
Hejrevang 21 A
DK-3450 Allerød
Danmark

Distributör
OneMed Sverige AB
Box 8255
SE-163 08 SPÅNGA
www.onemed.com

Tel:    +45 88 300 592
Fax:   +45 88 300 593
info@mbh-international.com
www.mbh-international.com

Mer information finns på mbh-international.com

T-ventil

Velcroband

Funktionella ventiler som är 
enkla att hantera med en hand

PRODUKTSORTIMENT:

Artikel nr Ventil Slang Konnektor, övrigt Steril Antal i fp Volym

11401803 Ej tömbar 10 cm - Nej 1/25/100 750 ml

11451803 T-ventil 10 cm fast Nej 1/25/100 750 ml

11451503 T-ventil 50 cm fast Nej 1/25/100 750 ml

 Qufora Urinpåse, benpåse, ekonomi

21100301 Benpåshållare - Velcro,  justerbar, 60cm 2-pack Nej 10/100
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