
Conveen® Security+ uridomer 
- selvklæbende uridom og uridom med klæbestrip

 ∙ Latexfrie uridomer

 ∙ Sikker og hudvenlig klæber

 ∙ Blødt og hudvenligt materiale

 ∙ Nem tilslutning mellem uridom og pose
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Latexfrie uridomer
Conveen Security+ uridomer er fremstillet af et materiale, 
som er blødt, meget hudvenligt og behageligt at have 
på. Den hudvenlige klæberprofil sikrer, at uridomet 
klæber godt og samtidig er let at fjerne.

Conveen Security+ uridomer findes i både en 
selvklæbende variant og med klæbestrip. Begge 
varianter findes i 5 forskellige størrelser: 21, 25, 30, 35 
og 40 mm.

Conveen måleguide
For at sikre korrekt valg af uridomstørrelse anvendes 
Conveen måleguide.

Effektiv kinkfri funktion
Conveen Security+ uridomer har et kinkfrit udløb, der 
sikrer, at urinen frit kan passere, og som samtidig 
kompenserer for evt. træk fra urinposen.

Sikker tilslutning
Konnektorringen på uridomets udløb gør det let og 
sikkert at tilslutte til en urinpose.

Conveen Security+ Selvklæbende uridom 
Udruldningsstrip og applikator gør det muligt at kon-
trollere påsætningen på en nem og hygiejnisk måde, 
uden direkte kontakt med penis.

De selvklæbende uridomer findes i 2 forskellige længder. 
Brugeren kan derfor vælge uridom udfra, hvor 
klæbebæltet ønskes placeret samt længder på uridomet.

Conveen Security+ opsamlende system
Security+ selvklæbende uridom og uridom/klæbestrip 
udgør sammen med Security+ urinposen og Conveen 
Active et komplet opsamlende system for 
urininkontinente mænd. 

Produktoversigt

Conveen Security+ uridomer

Størrelse
Security+ 

Uridom/
klæbestrib

Security+  
Selvklæbende 

Standard

Security+ 
Selvklæbende 

Ekstra kort

Ø 21 mm 5021 5221 22011

Ø 25 mm 5025 5225 22012

Ø 30 mm 5030 5230 22013

Ø 35 mm 5035 5235 22014

Ø 40 mm 5040 5240

Conveen® Security+ uridomer
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