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Designet til at understøtte benposer
tilsluttet indvendige katetre.
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Som producent af medicinske produkter er vi bevidst om, at vi har et ansvar for at begrænse 
vores påvirkning af miljøet og for at bevare naturlige ressourcer. Vi tilstræber at anvende den 
mindst mulige emballagestørrelse for at minimerer materialeforbrug og derafbelastning af 
miljøet.

Ved transport af produkter sørger vi for at vores transportfunktioner er så effektive og 
miljøvenlige som muligt.

Alle trykte materialer er 50 % genbrug og certificeret i henhold til FSCs CoC-kædeprogram.
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Træning og uddannelse for optimering af patientpleje
Besøg www.optimummedicalsupport.co.uk for at lære mere.
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•  Vaskbare, strikkede fiberblandinger giver styrke og
 holdbarhed
• Tilpasser sig benformen for endnu bedre fordeling af
 urin og reduceret støj
•  Graduerede linjer af elastan giver støtte og
 kontrolleret udvidelse mens posen fyldes
•  Udvendig søm forebygger beskadigelse af hud og giver
 komfort
•  Forstærket udløbshul fastholder støtten
•  Forøget bredde og styrke i øverste og nederste bånd
 giver støtte og fastholdelse
•  Ingen unødvendige slangehuller i den øverste søm,
 hvilket forhindrer frakobling fra drænagesystemet
•  Farvekodet øverste søm hjælper med korrekt størrelse og
 genbestilling
•  Ideelt tilbehør til Ugo Fix Catheter Strap (kateterrem)

Hos Optimum Medical forstår vi behovet for sikker
og pålidelig fastgørelse af kateter og benpose.

Vi har udviklet Ugo Fix Sleeve (manchet) til at give
komfortabel støtte, således at patienten føler sig
sikker nok til at bevæge sig frit rundt.

Ugo Fix Sleeve (manchet) er udviklet til at
understøtte benposer tilsluttet uretrale og
suprapubiske katetre.

Inden iføring er det vigtigt at du måler rundt om den
bredeste del af låret eller læggen, og bruger den
korrekte størrelse fra tabellen herunder.

Primære fordele:

Træk Ugo Fix Sleeve (manchet) over foden og placer
den på låret eller læggen. Sørg for at det farvede
bånd sidder øverst og vender udad.

Sæt din benpose ind i forlommen gennem åbningen
øverst.

Skub drænagehanen gennem hullet i bunden
af manchetten og juster for at opnå bedst mulig
drænage og komfort.

Du kan nu tømme din benpose, uden at fjerne den
fra Ugo Fix Sleeve (manchetten).
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Æske PIP
Kode Produktbeskrivelse Varenummer Karton

603005 394-0178 Ugo Fix Sleeve Small - 24cm-39cm 4 Stk. 80 Stk.

603006 394-0160 Ugo Fix Sleeve Medium - 36cm-55cm 4 Stk. 80 Stk.

603007 394-0152 Ugo Fix Sleeve Large - 40cm-70cm 4 Stk. 80 Stk.

603008 394-0145 Ugo Fix Sleeve Extra Large - 65cm-90cm 4 Stk. 80 Stk.

Vi anbefaler at Ugo Fix
Sleeve (manchetten)

udskiftes dagligt, eller før
hvis remmen bliver 

forurenet.
For at gøre det lettere, har
vi pakket manchetterne i
sæt med 4 stk. af hensyn
til den daglige brugs- og

vaskecyklus.
For at fastholde Ugo Fix

Sleeve (manchettens)
optimale ydeevne anbefaler

vi at patienten vasker
manchetten i en vaskepose.
Til hjælp med dette leverer
vi en vaskepose med hver

æske Ugo Fix Sleeve
(manchetter).
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SÅDAN IFØRES
UGO FIX SLEEVE
BENPOSEHOLDER
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