
Urindroppsamlare
 Brett sortiment i många varianter

F

F
F  · PVC-fri

 · Latexfri

 · Sitter säkert

 · Knickfri



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
Med Conveen Security+ självhäftande med applikator blir 
fixeringen enkel och hygienisk.  

Urindroppsamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urin-
en rinner fritt i alla lägen. 

Vid användning, placeras urindroppsamlaren över ollonet 
och rullas ut, applikatorn tas bort och urindropp samlaren 
kramas till för att få ordentligt fäste runt penis.  
 

Häftstripp
Conveen Security+ finns även med häftstripp. 
Häftstrippet placeras runt penis mot penisroten 
och urindroppsamlaren rullas ut över det. 

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 kundservice, tel 0300-332 99.

Conveen® Security+  
Urindroppsamlare

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 med
applikator

 70 21 82 30 052210
 80 25 82 30 052250
 90 30 82 30 052300

 105 35 82 30 052350
 125 40 82 30 052400

Självhäftande
Kort med 
applikator

 70 21 50 30 220110
 80 25 50 30 220120
 90 30 50 30 220130
 105 35 50 30 220140

Häftstrip
(kombipack)

 70 21 82 30 050210
 80 25 82 30 050250
 90 30 82 30 050300
 105 35 82 30 050350
 125 40 82 30  050400
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