
SAUER Bendi Bag urinebeenzak
Urinebeenzak die de vorm van uw been volgt, 700 ml en 1300 ml 701.xxxx-xx[.S] 

702.xxxx-xx[.S]

Gebruiksaanwijzing

Het bevestigen van de bandjes aan de urinezak

De urinezak kan zowel aan het linker- als het rechterbeen worden gedra-
gen. Let op: Bevestig de brede fixatieband aan de bovenzijde en de smalle 
fixatieband aan onderzijde van de urinezak.

Bevestig de bandjes als volgt aan de urinezak:

1. Leg de brede fixatieband neer met het groene klittenband naar boven 
 en leg vervolgens de urinezak op de fixatieband
2. Haal het groene klittenband van onder naar boven door de openingen 
 aan de bovenkant van de urinezak en bevestig het klittenband op de 
 fixatieband. (Afhankelijk van uw zithouding kiest u voor de bovenste, 
 middelste of onderste opening. U kunt dit zo nodig later aanpassen.)
3. Leg de smalle fixatieband met de siliconen laag naar beneden en leg 
 vervolgens de urinezak op de fixatieband
4. Haal het uiteinde van de fixatieband van onder naar boven door de 
 openingen

Het bevestigen van de urinebeenzak aan het been

Plaats de urinezak tegen de binnenkant van uw been en knip de toevoer-
slang op de gewenste lengte. Bevestig de bovenste band boven uw knie 
en de onderste band om uw kuit. De positie boven de knie zorgt ervoor 
dat de zak niet omlaag glijdt. Bevestig de banden niet te strak zodat de 
bloedsomloop niet wordt belemmerd.

Let er bij het bevestigen van de urinebeenzak op dat er zo weinig moge-
lijk lucht in de zak zit, zodat de urine soepel in de zak kan vloeien. Open 
eventueel het ventiel en pers de lucht eruit.

Tip: Wanneer u een klapkraan gebruikt, raden wij u aan de vleugel van de 
kraan tegen het been te houden zodat de kraan niet per ongeluk wordt geopend.

De toevoerslang

Sluit nu de urinezak aan op de externe katheter of de verblijfskatheter. Zorg dat de toevoerslang 
niet geknikt is om lekkage te voorkomen.



Terugslagventiel

Brede beenband, elastisch

Klapkraan

Connector 

Variabele toevoerslang

Smalle beenband, elastisch

Draaikraan

 Alle draaikranen zijn uitgerust met 
een siliconen tussenstukje wat 
doorkoppelen mogelijk maakt.
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Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze informatielijn: 0800 022 82 82.

Mediq Medeco
Alexander Flemingstraat 2 • 3261 MA Oud-Beijerland 
Tel. (0186) 63 44 00 • Fax (0186) 63 44 99 
info@mediqmedeco.nl • www.mediqmedeco.nl


