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Konstruert for å støtte benposer koblet til innlagte 
katetere og skjeder

Sleeve benposeholder
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independence with confidence

Som produsent av medisinsk utstyr forstår vi at vi har et ansvar for å redusere vår 
påvirkning på miljøet og ta vare på naturressurser. Vi gjør vårt beste for å bruke minst mulig 
pakningsstørrelse for å redusere materialbruken og dermed bruk av deponier.

Ved transport av produkter sørger vi for at våre transportoperasjoner er så effektive og 
miljøvennlige som mulig.

Alt trykt markedsføringsmateriell er 50 % resirkulert og sertifisert iht. FSCs 
sporbarhetssertifiseringsprogram.
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•  Vaskbar, strikket fiberblanding som gir styrke og
 holdbarhet
•  Konturer i benfasong som gir jevn fordeling av urin og
 redusert støy
•  Graderte linjer med konsentrert elastan som støtter og
 kontrollert ekspansjon når posen fylles
•  Utvendig søm som hindrer hudskader og gir komfort
•  Forsterket utløpshull som opprettholder kontinuerlig
 støtte
•  Økt bredde og styrke i de øvre og nedre båndene for
 støtte og fiksering
•  Ingen unødvendige slangehull i toppsømmen. Derfor
 hindres frakobling av koblingsdreneringssystemet
•  Fargekodet toppsøm som bidrar til å sikre riktig
 montering og enkel ny bestilling
•  Ideelt komplettert med Ugo Fix Catheter Strap

I Optimum Medical forstår vi behovet for et sikkert
og pålitelig kateter og benposefeste.

Vi har utviklet Ugo Fix Sleeve for å gi komfortabel
støtte og gi pasienten trygghet til å bevege seg
rundt fritt og sikkert.

Ugo Fix Sleeve er konstruert til å støtte benposer
festet til urinrørskateter, suprapubiske katetre og
urinskjedesystemer.

Før montering er det viktig at du måle rundt den
bredeste delen av låret eller leggen og bruker riktig
størrelse i tabellen nedenfor.

Sterke sider:

Trekk Ugo Fix Sleeve over foten og plasser den på
låret eller leggen. Sørg for at fargestripen er øverst
og vender utover.

Skyv benposen inn i frontlommen gjennom
åpningen på toppen.

Skyv dreneringskranen gjennom hullet i bunnen
av ermet og juster for å sikre optimal drenering og
komfort.

Nå kan du tømme benposen uten å fjerne den fra
Ugo Fix Sleeve.
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Art.nr. PIP
kode Produktbeskrivelse

Innvendig
pakning

Utvendig
pakning

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

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

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

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

Vi anbefaler å bytte Ugo Fix
Sleeve daglig eller oftere

hvis ermet blir skittent. Vi har
pakket ermene i sett med 4
stk. for å bistå med daglige

bruk og vask-syklus for å
gjøre det enkelt.

For å opprettholde optimal
funksjon på din Ugo Fix

Sleeve, anbefaler vi at du
vasker ermet i en vaskepose.
For å bistå med dette leverer

vi en vaskepose med hver
eske Ugo Fix Sleeves.
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SLIK BRUKER DU
UGO FIX SLEEVE
BENPOSEHOLDER



•  Vaskbar, strikket fiberblanding som gir styrke og
 holdbarhet
•  Konturer i benfasong som gir jevn fordeling av urin og
 redusert støy
•  Graderte linjer med konsentrert elastan som støtter og
 kontrollert ekspansjon når posen fylles
•  Utvendig søm som hindrer hudskader og gir komfort
•  Forsterket utløpshull som opprettholder kontinuerlig
 støtte
•  Økt bredde og styrke i de øvre og nedre båndene for
 støtte og fiksering
•  Ingen unødvendige slangehull i toppsømmen. Derfor
 hindres frakobling av koblingsdreneringssystemet
•  Fargekodet toppsøm som bidrar til å sikre riktig
 montering og enkel ny bestilling
•  Ideelt komplettert med Ugo Fix Catheter Strap

I Optimum Medical forstår vi behovet for et sikkert
og pålitelig kateter og benposefeste.

Vi har utviklet Ugo Fix Sleeve for å gi komfortabel
støtte og gi pasienten trygghet til å bevege seg
rundt fritt og sikkert.

Ugo Fix Sleeve er konstruert til å støtte benposer
festet til urinrørskateter, suprapubiske katetre og
urinskjedesystemer.

Før montering er det viktig at du måle rundt den
bredeste delen av låret eller leggen og bruker riktig
størrelse i tabellen nedenfor.

Sterke sider:

Trekk Ugo Fix Sleeve over foten og plasser den på
låret eller leggen. Sørg for at fargestripen er øverst
og vender utover.

Skyv benposen inn i frontlommen gjennom
åpningen på toppen.

Skyv dreneringskranen gjennom hullet i bunnen
av ermet og juster for å sikre optimal drenering og
komfort.

Nå kan du tømme benposen uten å fjerne den fra
Ugo Fix Sleeve.

1

2

3

➜

Art.nr. PIP
kode Produktbeskrivelse

Innvendig
pakning

Utvendig
pakning

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

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

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

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

Vi anbefaler å bytte Ugo Fix
Sleeve daglig eller oftere

hvis ermet blir skittent. Vi har
pakket ermene i sett med 4
stk. for å bistå med daglige

bruk og vask-syklus for å
gjøre det enkelt.

For å opprettholde optimal
funksjon på din Ugo Fix

Sleeve, anbefaler vi at du
vasker ermet i en vaskepose.
For å bistå med dette leverer

vi en vaskepose med hver
eske Ugo Fix Sleeves.

1 2

3

1 2

3LATEKSFRI

SLIK BRUKER DU
UGO FIX SLEEVE
BENPOSEHOLDER



optimummedical

Konstruert for å støtte benposer koblet til innlagte 
katetere og skjeder

Sleeve benposeholder

ww
w.

op
tim

um
m

ed
ic

al
.d

e

independence with confidence

Som produsent av medisinsk utstyr forstår vi at vi har et ansvar for å redusere vår 
påvirkning på miljøet og ta vare på naturressurser. Vi gjør vårt beste for å bruke minst mulig 
pakningsstørrelse for å redusere materialbruken og dermed bruk av deponier.

Ved transport av produkter sørger vi for at våre transportoperasjoner er så effektive og 
miljøvennlige som mulig.

Alt trykt markedsføringsmateriell er 50 % resirkulert og sertifisert iht. FSCs 
sporbarhetssertifiseringsprogram.

MILJØRETNINGSLINJER

optimum medical
™support

O
M

S-
U

FS
-4

01
-F

eb
17

Opplæring og utdanning for å optimere pasientomsorg
Besøk www.optimummedicalsupport.co.uk for å lese mer.

Forhandler Mediplast AS
Tollbugata 115, 3041 Drammen
T 32 88 11 00 | mediplast@mediplast.no | 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


