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Varování

opakované použiti tohoto produktu který 1e určen pro jedno použití, múže
představovat potenciální r]z ko oro už Vatele, NoVé poUžití. čistění, dezinfekce a
sterilizace rnohoU narušrt charakterist ky produktu. které pak mohou předStavovat
další riziko fyzického pošxození nebo infekci pacienta,

Tento produkt obsahuje ftaláty a neměl by se použíVat U dětí nebo těhotných nebo
kojících žen bez předchozí konzuliace lékaře,

Upozornění

ColopIast nenese žádnou Zodpovědnost za jakékoliV poškození nebo jinou ztrátu.
která by mohla Vzniknout. pokud ]e produkt používán zpúSobem. který není V souladU
s návodem k použití společnosti coloplast,

lnformace

Conveen diskrétní urinální sáček s přivodní hadičkou má objem 600 ml nebo 800 mi.

Jak se používá Conveen contour urinální sáček

'l. Jestliže konektor není předem připojený k hadičce:
A) Hadičku je možné zkrátit na potřebnou délku
běžnými nůžkami.
B) Chcete-li připojit konektor k hadióce, zmáčkněte
hadičku několik centimetrů od konce a přitom zasuňtt
konektor co nejdále do hadičky.
2. Diskrétní močové sáčkyjsou vždy baleny s
otevřeným vypouštěcím ventilem, Před použitím
urinálního sáóku Se ujistěte, že Vypouštěcí Ventil
urinálního sáčku je uzavřen, Vypouštěcí ventil
uzavřete přitlačením klapky směrem nahoru k sáčku,
až zapadne do spráVné pozice,
3. Připevněte sáóek k noze pomocí pásků opatřenýcř
knoflíky, Po stranách urinálniho sáčku jsou pro
knoflíky vystřižené otvory. sáček bezpečně připevnět(
k noze a upravte pásek, aby pohodlně seděl, Pásky
nepřipevňujte příliš pevně k noze, aby nedošlo ke
zhoršení cirkulace krevního oběhu. Jsou-li pásky
delší, můžete je ustřihnout. PereteJi pásky při teplotě
40", srazi se přibližně o 2%.
4. Pokud má konektor nasazený ochranný kryt,
odstraňte ho,
5. Konektor pevně spojte s urinálním kondomem neb(
s katetrem a ujistěte se, že Urinální kondom, katetr ar
hadičky nejsou zalomeny nebo stlačeny a moč může
volně odtékat.
6. Chcete-li urinální sáček vyprázdnit, vypusťte ieho
obsah do toalety nebo jiné vhodné nádoby, Vy-
pouštění urinálního sáčku je snadnější, uVoIníte-li
neJprve připevňovací pásky.
Po Vyprázdnění nezapomeňte Vypouštěcí VentiI opět
uzavřít. Vypouštěcí ventil uzavřete přitlaóením kIapky
směrem nahoru k sáčku, až zapadne do spráVné po-
zice.
7, Pouze pro sterilní sáčky.
Vzorek moči může být v případě potřeby odebrán přel
\rzorkovací port pomocí injekční stříkaóky a jehly.
Odebrání vzorku moči přes vzorkovací port je jedno-
dušší pň mímém nakIonění injekční stříkačky a jehly.
8. Conveen diskrétní urinální sáček je možné snadn(
pňpo]it na
Gonveen noční urinální sáček o objemu ,l500 ml
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pouštěcí ventiI na nočním sáčku.ie uzavřený, Konekto
nočního urinálního sáčku pevně spojte s výpustí
conveen diskrétního uňnálního sáčku sáčku a
otevřete jeho vypouštěcí ventil.
Odpojení nočního sáčku: nejdříve uzavřete vypouštěc
ventil uňnálhího sáčku, pak teprve opatmě Vykruťte
konektor nočního urinálního sáčku. Nedotýkejte se
otevřeného konce konektoru a vždy si umyjte ruce
před a po připojení a odpojení urinálního sáčku,
Vyměňujte sáčky dle postupů a doporučení platných
České republice.
sterilní pomůcky:
JednotliVě balené sáčky jsou sterilní až do otevření
nebo poškození obalU, Výrobek neresterilizujte. Pouz|
pro jedno použití.
Použití Výrobku jiným způsobem, než doporučuje
společnost coloplast, může vést k ublížení na zdraví
nebo jiným škodám, za které Coloplast nenese
zodpovědnost.
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f-9 oeHe Obsahuie nebo přítomnost ftalátu: bis
(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


