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UROPEN - Przyrząd do odprowadzania moczu
 

Cena: 129,00 pln

Opis słownikowy

Producent Larkis

Opis produktu
 

Uropen jest kompletnym zestawem opracowanym z myślą o mężczyznach mających problemy z nietrzymaniem moczu. Opatentowana
konstrukcja pozwala na eliminowanie związanych z tym niedogodności. Odpowiednio dopracowany anatomiczny kształt oraz
zastosowanie elastycznego materiału, neutralnego dla skóry, pozwala na dyskrecję i komfort w życiu codziennym.

Zalety:

- Silikon, z którego wykonany jest UROPEN ma właściwości hipoalergiczne i zmniejsza ryzyko podrażnień i uczuleń.
- Bezpośrednie zakładanie na penisa zapewnia wygodę i pewność użytkowania.
- Bawełniane majteczki mocujące gwarantują stabilność przyrządu UROPEN.
- Do komfortu i zapewnienia higieny przyczyniają się dwa komplety cewnika i majteczek: jeden na dzień, drugi na noc.
- Pewne zabezpieczenie kompletu UROPEN taśmami pozwala na aktywne życie
- Konstrukcja urządzenia zapewnia mobilność i dynamikę podczas spacerów, jazdy samochodem, na rowerze itd.
- jest łatwy w użytkowaniu - do minimum ogranicza kontakt z wydalanym moczem
- montaż urządzenia jest bardzo prosty. Instrukcja znajduje się w galerii produktu (montaż)
- praktyczne wskazówki na temat użytkowania produktu znajdują się w galerii produktu (użytkowanie)

Zawartość opakowania (wystarczająca na 1 miesiąc użytkowania):

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- UROCEV – dwa silikonowe cewniki zewnętrzne, osobny na dzień i na noc (cewniki wykonane są w 100% z hipoalergicznego
oddychającego silikonu, co zapewnia wysoki komfort noszenia, nie powodując podrażnień i uczuleń)
- Bawełniane majteczki mocujące 2 szt. (majteczki z taśmami jako element mocujący cewnik zewnętrzny UROCEV)
- Woreczki do zbiórki moczu 6szt. (worki wyposażone są w odpowietrznik i wężyk)
- Taśmy mocujące worek 2szt.
- Uchwyt do mocowania w porze nocnej
- całą zawartość zestawu przedstawiona jest w galerii produktu (budowa)

Informacje na temat użytkowania:

Higiena przyrządu:
Stosowanie przyrządu UROPEN wymaga codziennej higieny osobistej oraz higieny przyrządu. Po zdjęciu, cewnik zewnętrzny UROCEV
należy dokładnie przepłukać wodą oraz umyć, stosując płyn do higieny intymnej lub szare mydło. Worek do zbiórki moczu z wężem
należy przepłukać zimną wodą. Elementy tekstylne można prać w temperaturze 30 st. C

Uwagi:
Do cewnika zewnętrznego UROCEV wymagane jest stosowanie worka do zbiórki moczu z odpowietrznikiem.
W celu zapewnienia odpowiedniej higieny zaleca się stosowanie na zmianę dwóch cewników - osobno na dzień i na noc
UROPEN może być stosowany w temperaturze od +5 do +50 st. C

Okres Użytkowania:
Przyrząd UROPEN nie może być stosowany dłużej niż 30 dni. Worek nie może być stosowany dłużej niż 5 dni. Pozostałe części mogą
być stosowane do zużycia. Używanie dłuższe niż zalecane może doprowadzić do rozwoju bakterii i drobnoustrojów, które grożą infekcją
przewodu moczowego.

Atesty i certyfikaty:
- przyrząd spełnia wymogi określone w przepisach  UE (dyrektywa WE 93/42/EWG)
- UROPEN posiada znak CE
- przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 1618, co potwierdzają wykonane badania

Pojemnik i rurka są wykonane z miękkiego PVC, a membrana z silikonowej gumy. Wszystkie kleje żywiczne i barwniki są jakości
medycznej, to znaczy są zatwierdzone dla urządzeń medycznych i przetestowane pod kątem właściwości alergizujących i toksyczności.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
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