
Conveen® urinpose og uridom
- Trygge løsninger i hverdagen
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Conveen® uridom og urinpose
Coloplast har et bredt utvalg av urinposer som brukes til katetre. I 
tillegg kan de kobles til uridom for menn.

Conveen urinposer finnes i mange størrelser og slangelengder, 
sterile og usterile. Urinposene har en universal kobling som passer 
både til kateter og uridom. På dagtid anbefales en pose som 
har lite volum og på natten en større pose. Har du behov for 
veiledning, ta kontakt med våre sykepleiere på kundeservice, 
telefon 22 57 50 20.

Conveen uridom kobles til en urinpose og brukes av menn som har 
urinlekkasje. Det er et sikkert alternativ til absorberende produkter.
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Conveen® Security+ urinpose
Benpose
• Conveen Security+ har knekkfri slange som hindrer at urinen

stopper opp.
• Klemmen ved utløpskranen kan enkelt åpnes og lukkes.

Du hører et klikk når posen er ordentlig lukket.
• Den myke baksiden gjør den komfortabel i bruk.
• Diskré utforming og farge gjør at den ikke synes så

godt under klærne.

Conveen Security+ urinpose inneholder verken PVC eller ftalater.

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/conveen/conveen-security/conveen-security-leg-bag/conveen-security-leg-bag-clamp-outlet-non-sterile-9cb9182d/


4

Conveen® Security+ steril 
nattpose
Conveen Security+ steril urinpose passer til permanente og hydrofile 
tappekatetre

• Conveen Security+ har knekkfri slange som hindrer at urinen
stopper opp.

• Nattposen har en 140 cm lang knekkfri slange og rommer
2000 ml.

• Klemmen ved utløpskranen kan enkelt åpnes og lukkes.
• Urinposen er trygg i bruk i miljøer med stor infeksjonsfare.

Conveen Security+ urinpose inneholder verken PVC eller ftalater.
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Conveen® flerkammer urinpose
• Conveen flerkammer urinpose finnes både som steril og usteril.
• Conveen flerkammerpose gjør at urinen fordeler seg jevnt i posen.
• Klemmen ved utløpskranen kan enkelt åpnes og lukkes.

Du hører et klikk når den er ordentlig lukket.
• Urinposen har en myk bakside for bedre komfort. Den rommer 600 ml.
• Den diskré utformingen og fargen på posen gjør den mindre

synlig under klærne.

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/conveen/conveen-contour/conveen-contour-benpose/conveen-flerkammer-urinpose/
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Conveen® standard nattpose
Urinpose med stor kapasitet

• Conveen standard nattpose har stor kapasitet og rommer
1500 ml. Egner seg godt til bruk om natten.

• Urinposen kan seriekobles til andre urinposer.
• Klemmen ved utløpet kan enkelt åpnes og lukkes. Du hører et

klikk når den er ordentlig lukket.
• Posen har en myk bakside for bedre komfort.

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/conveen/conveen-standard/conveen-standard-combi-bag/conveen-standard-nattpose/
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Conveen® Active urinpose
Conveen® Active for menn med lettere inkontinens

• Conveen Active urinpose rommer 250 ml.
• Integrert elastisk festebånd.
• Utløpet kan skjules under stoffet.
• Sitter godt på låret ved fysisk aktivitet.

Conveen Active urinpose inneholder verken PVC eller ftalater.

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/conveen/conveen-active-leg-bag-plug-outlet-non-sterile-02f3273e/
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Et sikkert alternativ til 
absorberende produkter
En Conveen® løsning består av to ulike produkter - et uridom som festes 
på penis og en urinpose. Urinposen kobles til uridomet og festes på leggen 
eller låret. To produkter i én løsning som gir trygghet i hverdagen. 

+ =

• Settes på penis
• Finnes i forskjellige

størrelser og lengder
for riktig tilpasning

• Festes på leggen eller
låret

•  Flere valg av størrelser
som er tilpasset
brukerens behov

• Uridomet kobles til en urinpose
• Urinen renner ned i urinposen
• Det anbefales å tømme urinposen

når den er halvfull, eller ved behov

Velg et uridom Velg en urinpose Individuell tilpasning

https://www.coloplast.no/-global/Continence/Conveen-Tool/Verktoy/
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Conveen® Optima uridom
- En diskré løsning

•  Conveen Optima er laget av silikon og er fleksibel ved bruk.
•   Den knekkfrie tuppen på uridomet følger kroppens bevegelser.
•  Pakket i en diskré pakning.
•  Finnes i flere størrelser og lengder.
•   Uridomet er enkelt å ta av og på, selv for helsepersonell som bruker hansker.

Conveen Optima uridom inneholder verken PVC eller ftalater.

https://produkter.coloplast.no/products/blare-og-irrigasjonsprodukter/#%26currentPage%3D1%26searchphrase%3DConveen%20Optima%26facetStrings%3D
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Conveen® festebånd og 
måleskive

Conveen festebånd
Conveen festebånd brukes til å feste urinposen 
på beinet. De har en nøytral diskré farge. Ved 
hjelp av knappene kan posen enkelt tas av og 
på ved tømming.

Coloplast måleskive
Ved å bruke måleskiven er det lett å finne rett 
størrelse på uridomet. Sett måleskiven innerst 
ved penisroten. Fargekoden indikerer størrelsen 
på uridomet. På de neste sidene finner du en råd 
og veiledningsbrosjyre for bruk av uridom og 
urinpose.

Brukerveiledninger
På våre nettsider www.coloplast.no kan du se 
animasjonsfilmer som viser bruk av uridom og 
urinpose. 

• Trykk måleskiven ut av kortet

• Mål innerst ved penisroten for

å finne riktig størrelse

• Fargekodene på måleskiven

indikerer størrelse i mm på

uridomet
• Uridom benyttes sammen med

Conveen® urinpose

Vi anbefaler våre brukerveiledninger på www.coloplast.no 

Conveen® uridom

Conveen® måleskive brukes til å finne riktig 

størrelse på uridomet

- en trygg løsning i hverdagen
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https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/conveen/conveen-urinpose-tilbehor/conveen-festeband-for-urinpose/
https://www.coloplast.no/blare-og-tarm-/bruksanvisninger/inkontinensveiledning-for-menn/
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Råd og veiledning i bruk av  
Conveen® Optima uridom og 
urinpose

Pakningen
Åpne forseglingen med et 
lett trykk med neglen. Ta 
uridomet ut av pakningen og 
plasser det over penishodet.

Påsetting av uridom
La det være igjen litt rom 
mellom penis og den rillede 
kanten på uridomet. Trekk 
forhuden godt frem ved 
påsetting.

Rull uridomet forsiktig på 
ved å dra i den doble 
påføringsstrippen.

Etter påsetting klemmes det 
rundt penis for å sikre at 
uridomet har festet seg godt. 
For sikker påsetting er det 
viktig at uridomet ikke er 
lengre enn penis.

Ved bruk av uridom og urinpose er det viktig å følge bruksanvisningen for å sikre at du 
bruker rett størrelse og at det sitter godt. Vask med mild såpe og vann en gang om 
dagen eller når du skifter uridom. Barber bort hår ved penisroten. Vi anbefaler daglig 
skift av uridom. Urinposen skiftes 1-2 ganger per uke eller etter behov.

https://www.coloplast.no/blare-og-tarm-/bruksanvisninger/inkontinensveiledning-for-menn/#section=R%c3%a5d-og-veiledning_542396


Fjerning av uridom
Ved fjerning av uridom, rull det forsiktig av. Hvis uridomet sitter godt på, kan det hjelpe 
med lunkent vann ved skift. Et annet råd kan være å holde rundt uridomet med en 
lunken vaskeklut før det tas av.

Påsetting av urinpose
Koble en urinpose til uridomet ved å sette koblingen til urinposen på uridomet. 
Dyttes godt inntil for sikker kobling.

Fest posen til leggen eller låret med Conveen festebånd. Ved bruk av ny pose kan litt 
luft blåses inn i posen for å unngå vakuum. Posen festes med Conveen festebånd og det 
anbefales å bruke tape til å feste slangen med.

Tømming av urinposen
Tøm posen regelmessig og gjerne når den er halvfull for din egen komfort. Urinposer 
finnes i forskjellig volumstørrelse tilpasset dag og natt. En større pose på natten 
reduserer faren for lekkasje og du får god nattesøvn.
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Produktoversikt
Str./diameter Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Stykk per eske

Conveen® Optima uridom

   Conveen® Optima, standard lengde 25 22025 902625 30

   Conveen® Optima, standard lengde 28 22028 951750 30

   Conveen® Optima, standard lengde 30 22030 922049 30

   Conveen® Optima, standard lengde 35 22035 914047 30

   Conveen® Optima, standard lengde 40 22040 936883 30

   Conveen® Optima, kortere lengde 21 22121 816715 30

   Conveen® Optima, kortere lengde 25 22125 899056 30

   Conveen® Optima, kortere lengde 30 22130 868119 30

   Conveen® Optima, kortere lengde 35 22135 839526 30

Conveen® selvklebende uridom med lateks

   Conveen® selvklebende, standard lengde 20 5212 879080 30

   Conveen® selvklebende, standard lengde 25 5200 891994 30

   Conveen® selvklebende, standard lengde 30 5205 892067 30

   Conveen® selvklebende, standard lengde 35 5210 892422 30

   Conveen® selvklebende, standard lengde 40 5215 879122 30

Conveen® Security+ selvklebende uridom

   Conveen® Security+ selvklebende uridom, standard lengde 25 5225 821744 30

   Conveen® Security+ selvklebende uridom, standard lengde 30 5230 821751 30

   Conveen® Security+ selvklebende uridom, standard lengde 35 5235 821793 30

Conveen® Security+ med uristrip

   Conveen® med uristrip, standard lengde 25 5025 821645 30

   Conveen® med uristrip, standard lengde 30 5030 821652 30

   Conveen® med uristrip, standard lengde 35 5035 821660 30

   Conveen® med uristrip, standard lengde 40 5040 879072 30

Conveen® uridomer
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Produktoversikt
Volum Slangelengde Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Stykk per eske

Conveen® Security+ med fast konnektor 500 ml 30 cm 51601 913200 10

Conveen® Security+ 750 ml 30 cm 5166 894840 10

Conveen® Security+ med fast konnektor 500 ml 50 cm 51611 936119 10

Conveen® Security+ 750 ml 50 cm 5167 894881 10

Conveen® Security+ 500 ml 30 cm 5160 821611 10

Conveen® Security+ 500 ml 50 cm 5161 821629 10

Conveen® Security+ nattpose 2000 ml 140 cm 21346 851197 10

Conveen® Security+ steril nattpose med 
prøvetakingsmembran

2000 ml 140 cm 21356 845095 10

Conveen® flerkammerpose med 
prøvetakingsmembran

600 ml 45 cm 5170 841973 10

Conveen® steril flerkammerpose med 
prøvetakingsmembran

600 ml 5 cm 5172 821587 10

Conveen® flerkammerpose, steril pose 
med prøvetakningsmembran

600 ml 30 cm 5173 821595 10

Conveen® standard nattpose 1500 ml 90 cm 5062 857037 10

Conveen Active, urinpose med  
fast konnektor

250 ml 7 cm 255020 860148 30

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Stykk per eske

Conveen® festebånd, med knapper 5050 816646 10 sett av 2 stk

Conveen® festebånd

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Stykk per eske

Conveen® Prep beskyttelsesfilm 62042 901430 54

Conveen® Prep

Conveen® urinposer

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Stykk per eske

Barrierefilm servietter 120215 832425 30

Barrierefilm servietter



Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark

www.coloplast.com Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S (01-2020). Alle rettigheter er forbeholdt selskapet.

Nr.: 440N00030

Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud

0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no
Følg oss på Facebook 

Coloplast utvikler produkter og tjenester 
som gjør livet enklere for mennesker med 
personlige medisinske behov. Vi samarbeider 
tett med brukere av våre produkter og 
utvikler løsninger tilpasset deres behov. 
Vi kaller dette intimsykepleie. 

Våre forretningsområder inkluderer stomi, 
urologi og kontinens, hud- og sårpleie- 
produkter. Vi er et internasjonalt selskap 
med over 12 000 ansatte.

En av våre sykepleiere svarer på spørsmål 
og gir produktveiledning på telefon.
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S

22 57 50 20

https://www.coloplast.no/om-coloplast/contact/kontakt-oss/



