INCONTINENȚA URINARĂ
LA BĂRBAȚI
- Condoame
- Saci colectori
- Accesorii

Producatori: Coloplast, Danemarca
5

De ce Medical Express?
Toate produsele se pot achiziționa online pe www.medicalexpress.ro
Suntem unici importatori în România ai celor mai mari producători internaționali
Suntem prezenți în fiecare județ din țară!
Oferim consiliere gratuită printr-o echipă de specialiști
Venim continuu mai aproape de dumneavoastră, prin deschidere de sedii noi.

Condom urinar autoadeziv
Cod

Diametru

Circumferință

5230

30 mm

94 mm

5235

35 mm

110 mm

Caracteristici

- confecționat din material de înaltă calitate
- nu conține latex
- transparent, permite verificarea tegumentului ori de câte ori este necesar
- aplicator extern care ușurează atașarea corectă pe penis
- prevăzut cu sistem de evacuare care permite scurgerea urinei în sacul colector
- atașare sigură la tubul conector al sacului colector de urină

Avantaje şi beneficii

- Conferă siguranță, confort și un nivel sporit de igienă pe toată durata utilizării
- Împiedică scurgerea urinei în exterior
- Permite circulația sanguină
- Ușor de aplicat și înlăturat, inclusiv de către persoanele cu dexteritate redusă
- Previne apariția iritațiilor

Indicații

- Recomandat bărbaților cu incontinență urinară

1

1
2
3
Siguranța ta, grija noastră! | www.medicalexpress.ro

Condom urinar cu bandă autoadezivă
Cod

Diametru

Circumferință

5125

25 mm

75 mm

5130

30 mm

90 mm

5135

35 mm

105 mm

5140

40 mm

125 mm

Caracteristici

- confecţionat din material moale, care protejează tegumentul
- prevăzut cu sistem de evacuare care permite scurgerea urinei în sacul colector
- ambalat alături de banda de fixare cu suprafaţă dublu adezivă din material hidrocoloid
ce permite ataşarea delicată pe penis

Avantaje şi beneficii

- Conferă siguranţă pe toată durata utilizării
- Împiedică scurgerea urinei în exterior
- Permite circulaţia sanguină
- Uşor de aplicat şi de schimbat
- Banda autoadezivă previne apariţia iritaţiilor şi protejează tegumentul

Indicații

- Recomandat pacienţilor cu incontinenţă urinară
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Sac colector urină
Cod

Volum

5170

600 ml

Caracteristici

- confecţionat din material de înaltă calitate, multistratificat
- sistem de evacuare sigur, simplu şi uşor de folosit
- interior compartimentat pentru distribuţia uniformă a urinei
- prevăzut cu tub conector de 45 cm, ajustabil pe lungime
- valvă antireflux încorporată
- material textil moale pe spatele sacului
- prezintă orificii pentru fixarea centurii Conveen
- volum de 600 ml

Avantaje şi beneficii

- Asigură un nivel ridicat de igienă
- Sigur, discret, nu foşneşte în timpul deplasării
- Nu permite trecerea mirosurilor neplăcute
- Împiedică revenirea urinei la nivelul condomului
- Materialul textil permite respiraţia tegumentului şi previne apariţia iritaţiilor
- Pentru un plus de siguranţă poate fi ataşat în jurul piciorului folosind o centură Conveen

Indicații

- Recomandat pacienţilor cu incontinenţă urinară
- A se utiliza împreună cu condomul urinar
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Sac colector urină
Cod

Volum

5062

1500 ml

Caracteristici

- confecționat din material de înaltă calitate, multistratificat
- sistem de evacuare sigur, simplu şi uşor de folosit
- prevăzut cu tub conector de 90 cm, ajustabil pe lungime
- valvă antireflux încorporată
- material textil moale pe spatele sacului
- prezintă orificii pentru fixarea centurii Conveen
- prevăzut cu marcaje volumetrice
- volum de 1500 ml

Avantaje şi beneficii

- Asigură un nivel ridicat de igienă
- Sigur, discret, nu foşneşte
- Nu permite trecerea mirosurilor neplăcute
- Împiedică revenirea urinei la nivelul condomului
- Materialul textil permite respiraţia tegumentului şi previne apariţia iritaţiilor
- Pentru un plus de siguranţă, poate fi ataşat în jurul piciorului folosind o centură Conveen
- Permite măsurarea exactă a cantităţii de urină eliminate
- Reduce numărul de evacuări necesare
- Poate fi ataşat atât la pat, cât şi la picior

Indicații

- Recomandat pacienţilor cu incontinenţă urinară, imobilizaţi la pat
- Ideal în utilizarea pe timp de noapte
- A se utiliza împreună cu condomul urinar
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Centură Conveen
Cod

Nr. buc./cutie

5050

10 buc.

Caracteristici

- utilizată pentru fixarea la picior a sacului colector de urină
- adaptabilă oricărui tip de sac colector de urină
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Avantaje şi beneficii

- Conferă un plus de siguranţă şi confort
- Adecvată pentru utilizări repetate

Indicații

- Recomandată pacienţilor cu incontinenţă urinară
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DATE DE CONTACT
SEDIU CENTRAL
Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr 35, parter, Sector 5, Bucureşti
Tel: 031 433 6111 sau 031 433 6133
Fax: 021 410 55 83
Mobil: 0726 334 225
E-mail: office@medicalexpress.ro
Relaţii clienţi: clienti@medicalexpress.ro
Program: L-V: 9.00-17.30

