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Suunniteltu tukemaan
keräyspusseja, jotka on kiinnitetty

sisäkatetreihin ja vaippoihin

(tasku keräyspussille)
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independence with confidence

Lääkinnällisten tuotteiden valmistajana tiedostamme, että meillä on vastuu pienentää 
vaikutustamme ympäristöön ja säästää luonnonvaroja. Pyrimme käyttämään pienintä 
käyttökelpoista pakkauskokoa minimoidaksemme materiaalien käytön ja kaatopaikkajätteen 
jalanjäljen.

Tuotteittemme kuljetukseen liittyen varmistamme, että kuljetus tapahtuu mahdollisimman 
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Kaikki painettu materiaali on 50 % kierrätettyä ja sertifioitua FSC:n ’s Chain-of-Custody 
-ohjelmassa.

YMPÄRISTÖKÄYTÄNTEET
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Koulutusta ja tietoa optimaaliseen hoitoon
Katso lisätietoja osoitteesta www.optimummedicalsupport.co.uk

Jälleenmyyjä Mediplast Fenno Oy
Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa
Puh 09 276 3600 | info@mediplastfenno. | www.mediplast.com

Optimum Medical 
Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826
enquiries@optimummedical.co.uk  |  www.optimummedical.co.uk



•  Pestävät, neulotut kuituseokset tarjoavat lujuutta ja
 kestävyyttä
•  Jalan mukainen muotoilu mahdollistaa virtsan tasaisen
 jakautumisen ja vähentää ääniä
•  Säteittäiset elastaaniliuskat tukevat ja mahdollistavat
 hallitun laajentumisen pussin täyttyessä
•  Ulkoinen sauma estää ihovaurioita ja on käyttäjälle
 mukava
•  Vahvistettu lähdön aukko antaa jatkuvaa tukea
•  Lisätty ylä- ja alanauhojen leveyttä ja lujuutta tukea ja
 kiinnitystä varten
•  Ei tarpeettomia letkureikiä yläsaumassa, joka estää
 dreeniliitännän irtoamisen
•  Värikoodattu yläsauma auttaa oikeassa sovituksessa ja
 järjestämisessä
•  Ihanteellinen lisävaruste on Ugo Fix Catheter Strap (katetrin
 kiinnittimet)

Optimum Medical ymmärtää turvallisen ja luotettavan
katetrin ja keräyspussin kiinnityksen tarpeen.

Olemme kehittäneet Ugo Fix Sleeve (hiha) antamaan
potilaalle luottamusta ja mukavuutta turvallista ja
vapaata liikkumista varten.

Ugo Fix Sleeve (katetrihihnat) on suunniteltu
tukemaan virtsatiekatetreihin, suprapubisiin katetreihin
ja vaippajärjestelmiin liitettyjä keräyspusseja.

Ennen sovitusta on tärkeää mitata reiden tai pohkeen
suurin ympärysmitta ja valita sen perusteella oikea
koko seuraavasta taulukosta.

Avainvahvuudet:

Vedä Ugo Fix Sleeve (hiha) jalan yli, ja sijoita se
reiteen tai pohkeeseen. Varmista, että värillinen raita
on ylhäällä ja ulospäin.

Liu'uta keräyspussi etutaskuun sen yläreunassa
olevan aukon kautta.

Vedä dreenihana taskun pohjan reiän läpi, ja
säädä asento mukavaksi ja dreenauksen kannalta
parhaaksi.

Voit nyt tyhjentää keräyspussin poistamatta sitä
Ugo Fix Sleeve (hihasta).
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Tuotenro PIP
koodi Tuotteen kuvaus Os.pakk Ulkopussi

603005 394-0178 Ugo Fix Sleeve Pieni - 24 cm-39 cm 4 kpl. 80 kpl.

603006 394-0160 Ugo Fix Sleeve Keskikoko - 36 cm-55 cm 4 kpl. 80 kpl.

603007 394-0152 Ugo Fix Sleeve Suuri - 40 cm-70 cm 4 kpl. 80 kpl.

603008 394-0145 Ugo Fix Sleeve Erityisssuuri - 65 cm-95 cm 4 kpl. 80 kpl.

Suosittelemme, että
Ugo Fix Sleeve (hiha)

vaihdetaan päivittäin tai
useammin, jos se likaantuu.

Helpottaaksemme tätä
olemme pakanneet

taskut neljän pakkauksiin
päivittäisen käyttö- ja

pesukierron helpottamiseksi.
Jotta Ugo Fix Sleeve (hihan)

toiminta pysyy parhaalla
tasolla, suosittelemme,

että potilas pesee taskun
pyykkipussissa. Tätä

helpottamaan toimitamme
pyykkipussin jokaisessa
Ugo Fix Sleeve (hiha).
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3EI SISÄLLÄ LATEKSIA

MITEN KÄYTÄT
UGO FIX SLEEVE
JALKAKIINNIKETTÄ

(Beinbeuteltasche)



•  Pestävät, neulotut kuituseokset tarjoavat lujuutta ja
 kestävyyttä
•  Jalan mukainen muotoilu mahdollistaa virtsan tasaisen
 jakautumisen ja vähentää ääniä
•  Säteittäiset elastaaniliuskat tukevat ja mahdollistavat
 hallitun laajentumisen pussin täyttyessä
•  Ulkoinen sauma estää ihovaurioita ja on käyttäjälle
 mukava
•  Vahvistettu lähdön aukko antaa jatkuvaa tukea
•  Lisätty ylä- ja alanauhojen leveyttä ja lujuutta tukea ja
 kiinnitystä varten
•  Ei tarpeettomia letkureikiä yläsaumassa, joka estää
 dreeniliitännän irtoamisen
•  Värikoodattu yläsauma auttaa oikeassa sovituksessa ja
 järjestämisessä
•  Ihanteellinen lisävaruste on Ugo Fix Catheter Strap (katetrin
 kiinnittimet)

Optimum Medical ymmärtää turvallisen ja luotettavan
katetrin ja keräyspussin kiinnityksen tarpeen.

Olemme kehittäneet Ugo Fix Sleeve (hiha) antamaan
potilaalle luottamusta ja mukavuutta turvallista ja
vapaata liikkumista varten.

Ugo Fix Sleeve (katetrihihnat) on suunniteltu
tukemaan virtsatiekatetreihin, suprapubisiin katetreihin
ja vaippajärjestelmiin liitettyjä keräyspusseja.

Ennen sovitusta on tärkeää mitata reiden tai pohkeen
suurin ympärysmitta ja valita sen perusteella oikea
koko seuraavasta taulukosta.

Avainvahvuudet:

Vedä Ugo Fix Sleeve (hiha) jalan yli, ja sijoita se
reiteen tai pohkeeseen. Varmista, että värillinen raita
on ylhäällä ja ulospäin.

Liu'uta keräyspussi etutaskuun sen yläreunassa
olevan aukon kautta.

Vedä dreenihana taskun pohjan reiän läpi, ja
säädä asento mukavaksi ja dreenauksen kannalta
parhaaksi.

Voit nyt tyhjentää keräyspussin poistamatta sitä
Ugo Fix Sleeve (hihasta).
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Tuotenro PIP
koodi Tuotteen kuvaus Os.pakk Ulkopussi

603005 394-0178 Ugo Fix Sleeve Pieni - 24 cm-39 cm 4 kpl. 80 kpl.

603006 394-0160 Ugo Fix Sleeve Keskikoko - 36 cm-55 cm 4 kpl. 80 kpl.

603007 394-0152 Ugo Fix Sleeve Suuri - 40 cm-70 cm 4 kpl. 80 kpl.

603008 394-0145 Ugo Fix Sleeve Erityisssuuri - 65 cm-95 cm 4 kpl. 80 kpl.

Suosittelemme, että
Ugo Fix Sleeve (hiha)

vaihdetaan päivittäin tai
useammin, jos se likaantuu.

Helpottaaksemme tätä
olemme pakanneet

taskut neljän pakkauksiin
päivittäisen käyttö- ja

pesukierron helpottamiseksi.
Jotta Ugo Fix Sleeve (hihan)

toiminta pysyy parhaalla
tasolla, suosittelemme,

että potilas pesee taskun
pyykkipussissa. Tätä

helpottamaan toimitamme
pyykkipussin jokaisessa
Ugo Fix Sleeve (hiha).
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3EI SISÄLLÄ LATEKSIA

MITEN KÄYTÄT
UGO FIX SLEEVE
JALKAKIINNIKETTÄ

(Beinbeuteltasche)
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independence with confidence

Lääkinnällisten tuotteiden valmistajana tiedostamme, että meillä on vastuu pienentää 
vaikutustamme ympäristöön ja säästää luonnonvaroja. Pyrimme käyttämään pienintä 
käyttökelpoista pakkauskokoa minimoidaksemme materiaalien käytön ja kaatopaikkajätteen 
jalanjäljen.

Tuotteittemme kuljetukseen liittyen varmistamme, että kuljetus tapahtuu mahdollisimman 
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Kaikki painettu materiaali on 50 % kierrätettyä ja sertifioitua FSC:n ’s Chain-of-Custody 
-ohjelmassa.
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Koulutusta ja tietoa optimaaliseen hoitoon
Katso lisätietoja osoitteesta www.optimummedicalsupport.co.uk

Jälleenmyyjä Mediplast Fenno Oy
Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa
Puh 09 276 3600 | asiakaspalvelu@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical 
Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826
enquiries@optimummedical.co.uk  |  www.optimummedical.co.uk


