
Urindroppsamlare
Gör det möjligt 
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 · Latexfri

 · Självhäftande

 · Diskret förpackning



Funktionell och hudvänlig lösning  
Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; 
alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela 
blåsan. En urindroppsamlare (uridom) ansluten till 
en urinuppsamlingspåse är en fuktionell och bra 
lösning för män med urinläckage eller som har 
svårt att hinna till toaletten. 

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid 
användning av absorberande skydd, så risken för 
hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Knickfri och självhäftande
Conveen Optima är en självhäftande urindroppsamlare i silikon som 
är skonsam mot huden. Den är förpackad i en diskret förpackning, 
som är enkel att ta med sig.  

Genom att dra i dubbelstrippen rullas Conveen Optima enkelt och 
jämnt ut över penis och kramas sedan till för att få ordentligt fäste.  

Urindroppsamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner 
fritt i alla lägen. Konnektorring och räfflor gör att urinen passerar 
utan möjlighet till läckage. 

Användartips
Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa 
att urindroppsamlaren fäster ordentligt.  

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppsamlaren. Penis ska 
mätas vid penisroten i avslappnat tillstånd. Använd t ex Conveen 
mätsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kund-
service, tel 0300-332 99.

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.
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Självhäftande
Standard

 80 25 Standard 30 220250

 90 30 Standard 30 220300

 105 35 Standard 30 220350

 125 40 Standard 30 220400

Självhäftande
Kort

 70 21 Kort 30 221210

 80 25 Kort 30 221250

 90 30 Kort 30 221300

 105 35 Kort 30 221350
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Conveen® Optima 
Urindroppsamlare

Conveen Optima har tilldelats priset “Look Good Feel 

Good 2006” från British Association of Urological 

Nurses, för den mest innovativa kontinensprodukten. 

Conveen Optima har också tilldelats det internationella 

designpriset ”Medical Design Excellence Award”. 


