Bruksanvisning för Conveen Optima
Klipp ner pubishåren vid behov.
Tvätta och torka penis och det omgivande området.

Självhäftande urindroppsamlare

1. Fatta tag i den nedre delen av förpackningen med ena handen
och tryck upp den övre delen (1) med andra handens tumme för
att öppna förpackningen (2).
2. Håll i överdelen av urindroppsamlaren. Placera
urindroppsamlaren över ollonet, men se till att hålla ett avstånd
på 1–2 cm mellan ollonet och utloppet. Dra i öglan på greppet
med dubbel-strip med andra handen långsamt mot dig så att
urindroppsamlaren rullas ut följsamt och jämnt.
3. Krama försiktigt åt urindroppsamlaren runt penis för att
säkerställa vidhäftning. Någon ytterligare häfta behövs inte.
Urindroppsamlaren kan sitta på i ett dygn innan det är dags för
byte. Urindroppsamlaren får inte återanvändas.
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Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med
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Miljöfakta
Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den
internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli
certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med
energiutvinning.
Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling.
Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Indikation
Urindroppsamlare för män. Urinuppsamling för män i kombination med en
urinuppsamlingspåse.
Information
Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå
om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella
rekommendationer.
Varning
Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren.
Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens
egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

4. Anslut urindroppsamlaren till en urinpåse genom att
ansluta påsens konnektor ordentligt till urindroppsamlaren.
Urindroppsamlaren är försedd med räfflor på utloppet för ett
säkert grepp och en konnektorring i änden av utloppet som
gör det lätt att hålla i urindroppsamlaren vid anslutningen till
urinpåsen.
5. Avlägsnande: Lossa urindroppsamlaren från urinpåsen och
rulla av den försiktigt. Använd vid behov ljummet vatten för att
underlätta avlägsnandet.
6. Den använda urindroppsamlaren ska kastas i hushållsavfallet.
Spola inte ned produkten i toaletten.

