
Urinezakken
Een urinezak dient om urine op te vangen. Urinezakken worden 

gebruikt in combinatie met een verblijfs-, afname- of externe katheter. 

Mediq Medeco levert een uitgebreid assortiment urinezakken, zodat u 

altijd het juiste product voor de juiste toepassing kunt adviseren. Met 

deze bestelhulp reikt Mediq Medeco u graag de helpende hand om 

eenvoudig een passende keuze te maken.

Soorten urinezakken

Beenzakken

Overdag wordt vaak een beenzak met 

een inhoud van 0,5 tot 0,75 liter gebruikt. 

Deze wordt met beenbandjes, de 

Fixette®, de Fixette Plus of een katoenen 

beenzakhouder aan het been bevestigd. 

Bedzakken

Voor de nacht, of voor mensen die 

bedlegerig zijn, wordt vaak een bedzak 

met een inhoud van 1,5 of 2 liter gebruikt. 

Deze wordt met een bedbeugel aan het 

bed gehangen. 

Onderdelen en uitvoeringen
Een urinezak bestaat uit:

A Connector met beschermhuls

Na verwijdering van de beschermhuls wordt de geribbelde connector 

in de katheter geschoven, zodat een stevige verbinding ontstaat. De 

connector is universeel. Dat wil zeggen, dat alle merken urinezakken 

passen op alle merken katheters.

B Toevoerslang

Leidt de urine naar de zak. Van belang is, dat de toevoerslang knikvrij is, 

zodat de urine makkelijk door kan lopen.

C Voorgestanste bevestigingsopeningen

Nadat het foliemateriaal uit de stansopeningen verwijderd is, kan de 

urinezak met fi xatiemateriaal aan het been of bed bevestigd worden.

D Terugslagventiel

Voorkomt dat de urine vanuit de urinezak in de slang en mogelijk zelfs in 

de blaas terugstroomt. 

E Sealnaden

Urinezakken zijn gemaakt van een speciale folie die door middel van 

hitte of ultrasoongeluid geseald (= aan elkaar bevestigd) wordt. 

F Maatverdeling

Als er op een urinezak een maatverdeling staat, is deze altijd indicatief. 

Voor een precieze volumebepaling moet altijd een urinebokaal of een 

speciale urinezak met urinemeter gebruikt worden.

G Aftapkraan

Hiermee kan men de urine uit de zak laten lopen. Er zijn verschillende 

aftapkranen.
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Driekamersysteem

De Curion Soft beenzakken zijn voorzien van een driekamersysteem; de urine 

wordt in drie kamers verdeeld. 

Extra comfort: nonwoven achterzijde 

De Curion Soft en SoftCareline urinezakken zijn voorzien van een nonwoven 

achterzijde. Hierdoor komt de huid niet in contact met de kunststof van de 

urinezak, waardoor huidirritatie wordt voorkomen en het draagcomfort wordt 

verhoogd.

Gebruiksduur 

De CuriBag® 20 en 80 been- en bedzakken zijn voor dagelijks gebruik (maximaal 1

dag). Voor langer gebruik (enkele dagen tot een week) zijn de Curion Soft en 

SoftCareline urinezakken geschikt.

De Curion Soft beenzakken zijn voorzien van een driekamersysteem; de urine 

Gaat het om beenzakken of om bedzakken?

In de thuissituatie wordt overdag meestal een beenzak en ’s avonds een 

bedzak gebruikt. Voor bedlegerigen worden in de regel alleen 1,5 tot 2 liter 

urinezakken gebruikt.

Welke (toevoer)slanglengte?

Beenzakken op het dijbeen  10 cm 

Beenzakken op de kuit  45 cm

Beenzakken op de enkel  60 cm

Bedzakken aan het bed  90 cm

Bedzakken bij patiënt in bed (niet aanbevolen)  10 cm 

Variabele slanglengte (op gewenste lengte afknipbaar)          max. 15, 60 of 120 cm

Dit overzicht helpt u snel de juiste keuze te maken

Bestelinformatie urinezakken
Bestelnr. Product Inhoud Slang Aftap Kleinverpakking ZI-nummer ZI-memocode

CuriBag 20 urinezakken groen, gebruik maximaal 1 dag
2021 Beenzak  0,5 liter 10 cm (schuine inlaat)* kruiskraan 40 st 14618664 CURIU5
2025 Beenzak  0,5 liter 45 cm kruiskraan 25 st 14567121 CURIU5
2027 Beenzak  0,5 liter 60 cm kruiskraan 25 st 14566974 CURIU5
2019 Bedzak  2 liter 90 cm kruiskraan 25 st 14566982 CURIU2
CuriBag 80 urinezakken groen, gebruik maximaal 1 dag
8021 Beenzak  0,5 liter 10 cm (schuine inlaat)* trekkraan 50 st 12830607 CURIU5
8025 Beenzak  0,5 liter 45 cm trekkraan 25 st 12830623 CURIU5
8011 Bedzak  1,5 liter 90 cm nee 25 st 12830658 CURIU1
8015 Bedzak  1,5 liter 10 cm nee 25 st 12830674 CURIU1
8019 Bedzak  2 liter 90 cm trekkraan 25 st 12831336 CURIU2
Curion Soft urinezakken (inclusief twee beenbandjes 8048), gebruik enkele dagen tot een week**
2054k Beenzak  0,5 liter variabel (max. 15 cm) hefboomkraan (doorkoppelbaar) 10 st 15948447 CURIU5
2055k Beenzak  0,5 liter variabel (max. 60 cm) hefboomkraan (doorkoppelbaar) 10 st 15948463 CURIU5
2056k Beenzak  0,75 liter variabel (max. 60 cm) hefboomkraan (doorkoppelbaar) 10 st 15948498 CURIU7
2057k Bedzak  1,5 liter variabel (max. 120 cm) kruiskraan (doorkoppelbaar) 10 st 15948528 CURIU1
Curion SoftCareline urinezakken (inclusief twee beenbandjes 8044), gebruik enkele dagen tot een week
2040 Beenzak  0,5 liter 10 cm (recht) kruiskraan (doorkoppelbaar) 10 st 14327864 CAREU5
2046 Beenzak  0,5 liter variabel (max. 50 cm) kruiskraan (doorkoppelbaar) 10 st 14327872 CAREU5
2048 Beenzak  0,75 liter variabel (max. 50 cm) kruiskraan (doorkoppelbaar) 10 st 14327880 CAREU7

Bestelinformatie toebehoren urinezakken
Bestelnr. Omschrijving Omvang Kleinverpakking ZI-nummer ZI-memocode

Fixatiematerialen:
8092 Fixette Plus Small (geel): onderbeen 30-45 cm omtrek 1 st 14675250 FIXEXS
8094 Fixette Plus Medium (blauw): onder- en bovenbeen 40-55 cm omtrek 1 st 14675234 FIXEXM
8096 Fixette Plus Large (bruin): bovenbeen 54-69 cm omtrek 1 st 14675218 FIXEXL
8098 Fixette Plus X-Large (groen): bovenbeen 64-81 cm omtrek 1 st 14675269 FIXEXX
8100 Fixette Plus XX-Large (rood): bovenbeen 80-95 cm omtrek 1 st 14949105 FIXEXX
 Overig*
8044 Beenbandjes met klittenband 1 paar 14292084 CURIX

8048 Beenbandjes met klittenband en knoopjes 1 paar 15937860 CURIX
Startsets
8170 Startset urinezakken 1 st - -
8162 Startset urinezakken en externe katheters 1 st - -
2058 Startset Curion Soft beenzakken 1 st - -
2059 Startset Curion Soft bedzakken 1 st - -

* Voor een compleet overzicht van de toebehoren voor urinezakken verwijzen we u graag naar www.mediqmedeco.nl.

* De schuine inlaat bij de Curion-urinebeenzakken met korte slang voorkomt het knikken van de toevoerslang.
**De Curion Soft urinezakken zijn ook verkrijgbaar in 30 stuks verpakkingen. Kijk voor het totale overzicht Curion Soft urinezakken op www.mediqmedeco.nl.
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Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland | Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland

info@mediqmedeco.nl | www.mediqmedeco.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over het gebruik van Curion-producten of een deskundig advies? Neem dan contact op met onze afdeling 

Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar op werkdagen van 8.15 - 16.45 uur.


