Οδηγός
μεγέθους
Δείτε τις
οδηγίες
στην άλλη
πλευρά

25 mm
Small

29 mm
Medium

32 mm
Intermediate

36 mm
Large

41 mm
X-Large

25 mm
29 mm
32 mm
36 mm
41 mm

35301
35302
35303
35304
35305

552.91
552.92
552.93
552.94
552.95

25 mm
29 mm
32 mm
36 mm
41 mm

37301
37302
37303
37304
37305

552.71
552.72
552.73
552.74
552.75

25 mm
29 mm
32 mm
36 mm
41 mm

39301
39302
39303
39304
39305

552.81
552.82
552.83
552.84
552.85

Γενική Χημικών: Αυγής 60, Κηφισιά
Τηλ : 210 6203000 / Γραμμή χωρίς χρέωση : 800 500 5150
info@gcp.gr / www.gcp.gr

Ενδείξεις & Προειδοποιήσεις: Οι ανδρικοί εξωτερικοί καθετήρες προορίζονται για χρήση από
άρρενες ασθενείς για τη διαχείριση της ανδρικής ακράτειας ούρων. Η επαναχρησιμοποίηση
συσκευής μιας χρήσης μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο μόλυνσης στον ασθενή ή τον χρήστη,
μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής και / ή τραυματισμό του ασθενή. Η χρήση της
συσκευής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 24 ώρες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
επιπλοκών. Μην το χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο δέρμα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις
ετικέτες των προϊόντων και τα ένθετα για πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την ασφάλεια και
τις οδηγίες χρήσης.

Small
Medium
Intermediate
Large
X-Large

Σχεδιασμένος κατάλληλα για αποφυγή ακούσιας αποκόλλησης με
το αυτοκόλλητο τοποθετημένο προς την άκρη
Size
Εργοστασιακός Κωδ. Κωδ. Διακίνησης

Πρόσθετη κολλητική περιοχή σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό
αυτοκόλλητο καθετήρα

Mήκος καθετήρα 7,6εκ, Μήκος κολλητικού 7,6εκ

Style 3

Small
Medium
Intermediate
Large
X-Large

Σχεδιασμένος κατάλληλα για αποφυγή ακούσιας αποκόλλησης με το
αυτοκόλλητο τοποθετημένο προς την άκρη
Size
Εργοστασιακός Κωδ. Κωδ. Διακίνησης

Μέγιστη κολλητική περιοχή σε μικρότερο μήκος καθετήρα

Mήκος καθετήρα 3,8εκ, Μήκος κολλητικού 4,4εκ

Style 2

Small
Medium
Intermediate
Large
X-Large

Μήκος και τοποθέτηση συνάδουν με τους παραδοσιακούς
εξωτερικούς ανδρικούς καθετήρες.
Size
Εργοστασιακός Κωδ. Κωδ. Διακίνησης

Μαλακός, αεροδιαπερατός άνετος καθετήρας

Mήκος καθετήρα 7,6εκ, Μήκος κολλητικού 4,4εκ

Style 1

Ο καθετήρας SPIRIT™ έιναι ο πρώτος και μοναδικός αυτοκόλλητος εξωτερικός
ανδρικός καθετήρας που συνδυάζει τις άριστες ιδιότητες διαχείρισης υγρασίας
του υδροκολλοειδούς κολλητικού και την εξαιρετική διαπνοή της σιλικόνης.
Αυτός ο συνδυασμός παρέχει στους χρήστες και τους φροντιστές μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση συμβάλοντας στην προστασία της ακεραιότητας του δέρματος,
την ελαχιστοποίηση της διαβροχής του και διατηρεί την πρόσφυση.

Το πλεονέκτημα του καθετήρα SPIRIT™

Οδηγός για τη σωστή χρήση των
Αυτοκόλλητων Εξωτερικών Ανδρικών Καθετήρων

Βελτιωμένη τεχνολογία
για μια νέα προοπτική στη
φροντίδα της ακράτειας

Εφαρμογή και Τοποθέτηση
Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο του καθετήρα πάνω
στην άκρη του μορίου σας. Αργά και προσεχτικά
ξεδιπλώστε τον καθετήρα, αφήνοντας αρκετό
κενό στο τέλος της χοάνης, ώστε να μην τρίβεται
το μόριό σας στο εσωτερικό της. Αν δεν έχετε
περιτομή, βεβαιωθείτε ότι η ακροποσθία σας είναι προς
πρ
ρο
οςς
τα εμπρός στη φυσική της θέση και καλύπτει τη βάλανο.
άλανο.
ο

Καθαρίστε το μόριό σας
Για να κολλήσει αποτελεσματικά ο καθετήρας, το
ο
δέρμα σας πρέπει να είναι καθαρό και εντελώς
στεγνό. Πλύνετε το πέος σας με ένα ήπιο
σαπούνι (να μην περιέχει τεχνητά αρώματα) και
ζεστό νερό. Διασφαλίστε ότι το μοριό σας είναι
εντελώς στεγνό πριν συνεχίσετε.

Κόψτε τις τρίχες της ηβικής περιοχής
Να πλένετε τα χερια σας πάντα πριν ξεκινήσετε..
Κόψτε τις τρίχες στον άξονα του πέους σας,γύρω
ω
από τη βάση και απο την ηβική περιοχή που
πιθανώς να επηρρεάζει το αυτοκόλλητο του
καθετήρα.

Εξοπλισμός
Θα χρειαστείτε ένα καθετήρα, έναν ουροσυλλέκτη,
η,
ψαλίδι με στρογγυλεμένες άκρες, σαπούνι (μην
χρησιμοποιήσετε σαπούνι που αφήνει κρεμώδη ή
λιπαρά υπολείμματα στο δέρμα), πετσέτα.

Μέτρηση
Επιλέξτε το σωστό μεγεθος χρησιμοποιώντας το
ο
επισυναπτόμενο μετρητή. Τοποθετήστε τον
υ
μετρητή πάνω στο πιο πλατύ σημείο του μορίου
σας για να βρείτε το αντίστοιχο μέγεθος.
Για άνεση και αποτελεσματικότητα, επιλέξτε
το μέγεθος που είναι πιο κοντά στο πλάτος του
μορίου σας.

για εφαρμογή και αφαίρεση που

Ακολουθείστε αυτά

Αφαιρέστε τον καθετήρα
Ξετυλίξτε απαλά τον καθετήρα. Προκειμένου να
χαλαρώσει η κολλητική ικανότητα του
αυτοκόλλητου εφαρμόστε μια ζεστή υγρή
πετσέτα γύρω απο τον καθετήρα.

Αφαιρέστε τον ουροσυλλέκτη
Κλείστε την κάνουλα πριν απομακρύνετε τον
ουροσυλλέκτη κλίνης ή μηρού και αποσυνδέστε
τον ουροσυλλέκτη από τον καθετήρα.

Διάρκεια εφαρμογής
Η διάρκεια εφαρμογής διαφέρει για κάθε χρήστη.
η.
Για σωστή υγιεινή συνιστάται
ο εξωτερικός καθετήρας να αλλάζει κάθε 24 ώρες.
ες..

Συνδέστε με ουροσυλλέκτη
Στηρίξτε τον ουροσυλλέκτη στο μηρό σας ή
στην κλίνη σας, ανάλογα με τις δραστηριότητες
ες
σας. Συνδέστε τον αντάπτορα του ουροσυλλέκτη
έκτη
τη
η
με τον καθετήρα.Πάντα να αδειάζετε τον
ουροσυλλέκτη πριν γεμίσει πλήρως, έτσι
ώστε να μην τραβάει προς τα κάτω τον καθετήρα.
τήρα
α.

Σημείωση: Οι πολλές πτυχές στον καθετήρα πιθανόν
να δείχουν οτι εχει επιλεχθεί λάθος μέγεθος.
Ενα μικρότερο μέγεθος καθετήρα μπορεί να είναι πιο
αποτελεσματικό.

Πιέστε για εφαρμογή
Ισιώστε τυχόν πτυχές στον καθετήρα.
Πιέστε απαλά τον καθετήρα πάνω στο
δέρμα σας . Η διάρκεια εφαρμογής
μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν
το αυτοκόλλητο δεν είναι σωστά
τοποθετημένο στο δέρμα σας.

εξασφάλιζει ασφάλεια και άνεση

τα απλά βήματα
Τοποθετήστε τον Οδηγό Μεγέθους του καθετήρα δίπλα στο πέος και επιλέξτε το αντίστοιχο μέγεθος
Δείτε την άλλη πλευρά για τα μεγέθη του καθετήρα

