Conveen® Active
- urinpose

∙∙ Sikker og diskret løsning
∙∙ Integreret system
∙∙ Sikker fiksering
∙∙ Blødt og elastisk materiale
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Conveen® Active urinpose
Sikkerhed og diskretion til mænd med urininkontinens.
Conveen Active er en diskret urinpose, som sammen
med Conveen Optima uridomer er en sikker løsning til
mænd med inkontinens, der ønsker komfort og
diskretion, også når de er aktive. Posens unikke design
gør, at den ikke ligner en traditionel urinpose.
Sammen med Conveen Optima uridomer er Conveen
Active urinposen et rigtig godt alternativ til bleer.

Integreret system
Urinpose, slange og strop er integreret i én og samme
løsning. En løsning der er klar til brug og som ikke
kræver yderligere tilpasning.

Sikker fiksering
På grund af den brede strop, silikoneklæberen og
burrestykket er fikseringen på låret en sikker, behagelig
og ikke synlig løsning.

Blødt og elastisk stropmateriale
Conveen Active har en meget elastisk og blød strop,
som sikrer at huden kan ånde.

Posedesign
Det asymetriske posedesign gør at urinen opsamles på
indersiden af låret og derved bevarer posen sit flade
udseende på ydersiden af låret.
Posen har en lille, justerbar og knækfri slange som giver
manden størst mulig sikkerhed og komfort.
Posens udløb kan nemt og sikkert skjules under det
bløde stof.
Posen kan indeholde 250ml urin.

Miljøvenlig
Conveen Active er 100% fri for PVC og phthalater.

Produktoversigt

Conveen® Optima Uridom
Varenummer
Størrelse

Standard
længde

Kortere Antal stk
længde pr. æske

Ø 21mm

22121

30

Ø 25mm

22025

22125

30

Ø 30mm

22030

22130

30

Ø 35mm

22035

22135

30

Ø 40mm

22040

30

Conveen® Active
Størrelse
250ml

Varenummer
25501

Antal stk
pr. æske
10
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