Conveen® Security+
Urinpose for ekstra sikkerhet

Uten
PVC og
ftalater

Conveen® Security+
Conveen Security+ fås som dag- og nattpose.
Begge gir sikker beskyttelse mot lekkasje.
Benpose
Conveen Security+ har knekkfri slange som reduserer
tilbakestrømming av urin.

Nattpose med tappekran
Nattposen har stor kapasitet. Det gjør at du kan sove
trygt gjennom natten uten å måtte tømme posen.

Klemmen ved utløpet har en enkel mekanisme som
indikerer når utløpet er åpent og lukket. Det hindrer
uventet lekkasje.

Posen har en lang knekkfri slange som gir fri flyt av urin
ned i posen. Den hindrer ikke urinstrømmen selv om du
beveger deg i sengen.

Den myke baksiden gjør den komfortabel i bruk og
kamrene reduserer skvulping ved bevegelser.

Uten PVC og ftalater
Conveen Security+ sitter tett inntil kroppen. Det er derfor
viktig å bruke produkter som gjør at du som bruker ikke
kommer til skade.

Den diskrete utformingen og fargen gjør den mindre
synlig under klærne.

Urinposen inneholder verken PVC eller ftalater som kan
være skadelige både for deg og miljøet rundt deg.

Conveen Security+ urinpose
Volum

Slangelengde

Eske/
kartong

Artikkelnummer
Coloplast / Farmalogg

Myk bakside, justerbar slange

500ml

30cm

10/100

5160 / 821611

Myk bakside, justerbar slange

500ml

50cm

10/100

5161 / 821629

Myk bakside, justerbar slange

750ml

30cm

10/100

5166 / 894840

Myk bakside, justerbar slange

750ml

50cm

10/100

5167 / 894881

Myk bakside, fast konnektor

500ml

50cm

10/100

51611 / 936119

Myk bakside, fast konnektor

500ml

30cm

10/100

51601 / 913200

Conveen nattpose, justerbar slange

2000ml

140cm

10/60

21346 / 851197

Conveen nattpose med prøvetakingsmembran, steril

2000ml

140cm

10/60

21356 / 845095

Produktbeskrivelse
Benpose med festebånd
Ikke steril

Sengeposer

Conveen
Produktbeskrivelse

Eske/
kartong

Artikkelnummer
Coloplast / Farmalogg

Festebånd, ikke sterile
Conveen festebånd med borrelås

10 sett à 2 stk

50501 / 816646

Conveen festebånd med silikonkant

10 sett à 2 stk

21380 / 878968

1 stk

5070 / Kontakt kundeservice

Poseoppheng
Conveen poseoppheng
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