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För fasthållning av benkateterpåsar
som är kopplade till kvarliggande 

katetrar och uridomer

Fasthållningsmanchett
för kateterpåse
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independence with confidence

Som tillverkare av medicinska produkter är vi medvetna om vårt miljöansvar och
vikten av att bevara naturliga resurser. Vi strävar efter att göra våra förpackningar
så små som möjligt och därmed minska vårt bidrag till sopberget.

Vi ser till att transporten av våra produckter är så effektiv och miljövänlig som
möjligt.

Alla trycksaker består till 50% av återvunnet material i enlighet med FSCprogrammet
Chain-of Custody.

MILJÖPOLICY
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Träning och utbildning för optimerad vård
Besök www.optimummedicalsupport.co.uk för att veta mer.

Återförsäljare Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35 | mediplast.info@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical 
Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826
enquiries@optimummedical.co.uk  |  www.optimummedical.co.uk



•  Tvättbara, vävda fiberblandningar ger styrka och
 tålighet.
•  Följer benets form för jämn urinfördelning
 och minskat ljud.
•  Graderade linjer av koncentrerad elastan för stöd
 och kontrollerad expansion när påsen fylls upp.
•  Yttre söm för att undvika skavsår och ökad
 bekvämlighet.
•  Förstärkt tömningshål för att upprätthålla
 oavbruten support
•  Ökad bredd och styrka i under- och överdel för
 stöd och fixering.
•  Inga extra slanghål i övre sömmen för att undvika
 frånkoppling från länkdräneringssystemet
•  Färgkodad toppsöm för korrekt anslutning
 och ombeställning.
•  Komplementeras av Ugo Fix Catheter Strap

På Optimum Medical förstår vi oss på behovet
av säker och pålitlig fastsättning av katetrar och
kateterpåsar.

Ugo Fix (Benficka) har tagits fram för att ge
patienter ett behagligt stöd och möjlighet att
förflytta sig obehindrat och riskfritt.

Ugo Fix Sleeve (Benficka) är en manchett för
fastsättning av benkateterpåsar som är anslutna till
urinkatetrar, suprapubiska katetrar och uridomer.

Före fastsättningen är det viktigt att du mäter den
kraftigaste delen av låret eller vaden och följer
storlekstabellen nedan.

Fördelar:

För Ugo Fix Sleeve (Benficka) över foten och placera
på vad eller lår. Se till att färgmärkningen är överst
och riktad utåt.

För in kateterpåsen i den främre fickan via den övre
öppningen.

Tryck dräneringskranen genom hålet i manchetten
och justera för bästa dränering och komfort.

Nu kan du tömma kateterpåsen utan att behöva ta
bort den från Ugo Fix Sleeve (Benficka).
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Art.nr. PIP
kod Produktbeskrivning Innerför-

packning
Ytterför-
packning

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

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

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

603008 394-0145 Ugo Fix Sleeve Extra Large - 65 cm-95 cm 4 pack 80 pack

Vi rekommenderar att
Ugo Fix Sleeve (Benficka)
byts ut en gång om dagen
eller oftare vid behov. För

att underlätta detta har
vi förpackat strumporna
i satser om fyra för den

dagliga användnings- och
tvättcykeln.

För att bibehålla Ugo
Fix Sleeve (Benfickor)

egenskaper rekommenderas
att de tvättas i tvättpåse.

Av denna anledning
medföljer en tvättpåse i

varje förpackning av Ugo Fix
Sleeve (Benfickor).
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3LATEXFRI

ANVÄNDNDNING AV
UGO FIX SLEEVE
FÖR KATETERPÅSE
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