Conveen® Optima
- selvklæbende uridomer

∙∙ Latexfrie uridomer
∙∙ Smart pack
∙∙ Dobbelt-strip
∙∙ Lækagefrit system
∙∙ Behagelige i brug
∙∙ Balanceret klæber
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Conveen®
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40 mm

35

Dobbelt-strip
Dobbelt-strip sikrer en nem og sikker påsætning og gør
det enkelt og let at rulle uridomet på penis, også med
handsker på.

2

Smart pack
Conveen Optima uridomet ligger i en diskret emballage
med farvekode, som sikrer korrekt valg af uridomstørrelse.
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Den indbyggede klæber er balanceret, så den er sikker,
meget hudvenlig og samtidig nem at fjerne.

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

25 mm

Latexfrie uridomer
Conveen Optima uridomer er fremstillet af et fleksibelt
materiale, som sikrer, at uridomet er behageligt i brug.

mm

Conveen Optima – to længder
Conveen Optima findes i to længder – standard uridom
og kortere uridom. Brugeren kan derfor vælge uridom
udfra, hvor klæbebæltet ønskes placeret samt længden
på uridomet.
Conveen – opsamlende system
Conveen Optima uridomer udgør sammen med
Conveen Security+ urinpose, Conveen Active urinpose
eller Conveen Contour Flerkammerbenposer et komplet
opsamlende system for urininkontinente mænd.

Lækagefrit system
Conveen Optima uridomer har et knækfrit udløb, der
sikrer, at urinen kan passere frit. Konnektorringen for
enden af udløbet og sikkerhedsrillerne på udløbet gør
det let og sikkert at tilslutte uridomet til en urinpose.

Produktoversigt
Conveen Optima
Diameter Varenummer Diameter Varenummer
Standard længde

Kortere længde

Ø 25 mm

22025

Ø 21 mm

22121

Ø 28 mm

22028

Ø 25 mm

22125

Ø 30 mm

22030

Ø 35 mm

22035

Ø 30 mm

22130

Ø 40 mm

22040

Ø 35 mm

22135
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