Bruksanvisning för Conveen Active
Sätta fast benpåsen (höger ben)
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1. Öppna förpackningen genom att riva längs perforeringen. Ta
ut benpåsen och den lilla slangen.
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2. Slangen består av omväxlande släta och veckade partier.
Konnektorn till inloppet är monterad i ena änden (A).

Urinuppsamlingspåse
Benpåse med integrerat fixeringsband

Slangen kan kortas till halva sin längd om så önskas. Klipp av
den fria delen av slangen, direkt efter slangens första veckade
del, med en vanlig sax. Det är viktigt att behålla så mycket som
möjligt av den släta delen för att säkerställa en säker anslutning
mellan benpåsens inlopp och slangen.
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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.
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3. Vik upp benpåsen och leta rätt på inloppet på påsens överdel
(B) och utloppet längst ned på påsen (C).
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4. Sätt fast slangens fria del på inloppet (B).
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5. Stäng utloppet (C).
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6. Ta bort skyddsfilmen från det självhäftande området på
baksidan av urinuppsamlingspåsen.
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7. Håll påsen med inloppsanslutningen (A) vänd uppåt och
utloppet (C) nedåt. Häftytan ska vara vänd mot höger lår.

Indikation
Urinuppsamlingspåse
Information
Påsen har en volym på 250 ml och är avsedd att användas dagtid.
Påsen är avsedd att användas med en urindroppsamlare.
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

Fäst påsen direkt vid huden på insidan av höger lår.

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.

När du placerar påsen ska du se till att den placeras högt
upp på låret med inloppet i mitten av lårets insida, direkt
nedanför penisområdet. Placera påsen så att anslutningen till
urindroppsamlaren blir så säker och bekväm som möjligt.
När du sätter fast påsen för allra första gången kan du behöva
justera placeringen några gånger för att hitta bästa möjliga
position.
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8. Vira den långa delen av fixeringsbandet runt benet och använd
kardborredelen för att fästa påsen.
Fixeringsbandet bör sitta stadigt och bekvämt. Du behöver inte
linda bandet särskilt hårt runt låret. Det självhäftande området
hjälper till att hålla påsen ordentligt på plats.
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9. Koppla samman påsen till en urindroppsamlare genom att
ansluta konnektorn på påsens inloppsslang till utloppet på
urindroppsamlaren.
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10. För att påsen ska bli så bekväm och diskret som möjligt kan
du dölja utloppet genom att vika det uppåt och stoppa in det i
utrymmet mellan påsen och den yttre delen av fixeringsbandet.

Tömning och avfallshantering
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11. Benpåsen bör tömmas innan den blir helt full.
Vik ut utloppet och håll det över toaletten eller annat lämpligt kärl.
Håll i utloppet med ena handen. Kläm ihop den flexibla delen
mellan fingrarna. Använd andra handen för att öppna utloppet.
Minska på trycket mot den flexibla delen av utloppet gradvis, så
att urinen kan rinna ut.
Glöm inte att stänga utloppet när du har tömt påsen.
För tillbaka utloppet in under fixeringsbandet.

