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Qufora urinebeenzakken

Bij de ontwikkeling van de Qufora urinezakken staat de
gebruiker centraal. Wij streven ernaar om de werkzaamheden van het verplegend personeel in ziekenhuizen en
andere zorginstellingen te vereenvoudigen, het leven
van alledag van de gebruiker te verlichten en het gebruik
van onze urinezakken zo prettig en veilig mogelijk te
maken.

De Qufora urinebeenzakken zijn nieuw en innovatief!
De urinebeenzak volgt het been optimaal dankzij de
pasvorm en het compartimenten syteem garandeert
dat een (volle) urinebeenzak nauwelijks opvalt onder
de kleding. De zachte achterkant biedt bovendien
goed comfort, zelfs bij warm weer.

Het moderne ontwerp en de degelijke eigenschappen
maken de producten tot de beste keuze voor gebruikers
met hoge verwachtingen en eisen als het gaat om producten die (iedere) dag(en) worden gebruikt.

Qufora urinebeenzakken
Zachte non-woven achterkant geeft hoog comfort

Ogen voor vastzetten van beenbanden

Producteigenschappen
	De Qufora urinebeenzak heeft een universele connector waarmee
de urinebeenzak eenvoudig op bijvoorbeeld een katheter of externe
katheter kan worden aangesloten.
	De discrete, zachte en flexibele slang garandeert veel bewegingsvrijheid.
	Het terugslagventiel zorgt ervoor dat de urine niet terugloopt in de
slang en voorkomt zo het gevaar op infecties.
	De compartimenten garanderen dat de (volle) urinebeenzak nauwelijks
opvalt onder de kleding.
	De non-woven achterkant is comfortabel en huidvriendelijk.
	De aftapkraan is eenvoudig te bedienen en de Quofora-urinebeenzak
is hygiënisch en veilig te legen.
De aftapkraan van de urinebeenzak kan met een urinebedzak worden
verbonden zonder de urinebeenzak te ontkoppelen. Op die manier
wordt het gevaar op infecties ten gevolge van het verwisselen van de
urinezakken verkleind.
De Qufora urinebeenzakken zijn verkrijgbaar in 2 verschillende volumes:
500 ml met compartimenten en 600 ml zonder compartimenten.
Bij de urinebeenzakken met compartimenten wordt per doos van
10 urinebeenzakken 1 paar beenbanden gratis bijgeleverd.

Nieuwe hefboomkraan eenvoudig met één hand te bedienen

De Qufora urinebeenzakken zijn alleen niet steriel verkrijgbaar.

Productnr.

Z-indexnr.

Urine compartimenten beenzak, 500 ml

3 cm

10

BZ103

15547523

10 cm

10

BZ110

15547531

Urine compartimenten beenzak, 500 ml

50 cm*

10

BZ150

15547558

Urinebeenzak 600 ml

50 cm*

100

BZ155

15547566

Lengte

Doos

Productnr.

Z-indexnr.

Beenbanden (1 paar)

53 cm

10

VS101

15547507

Katheterkraan steriel

-

30

CV101

15547515

* Variabele slang
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Doos

Urine compartimenten beenzak, 500 ml
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Andere producten van Medical4You:

Qufora urinebedzakken
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Product

Op maat te knippen beenbanden

ke-art.dk

Als accessoire zijn de Qufora beenbanden verkrijgbaar, speciaal ontwikkeld
voor de Qufora urinebeenzakken. De beenbanden worden gebruikt om
de urinebeenzak aan het been vast te maken. De banden kunnen op
maat worden gemaakt en de knopen worden eenvoudig vastgemaakt in
de speciale ogen in de urinebeenzak.

