
Met Curion weet u het zeker.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het gebruik van Curion-producten of een deskundig advies? 

Neem dan contact op met de klantenservice.

Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.15 uur 

op telefoonnummer 088 888 94 50.

Curion Soft 
meerdags urinezakken

professionele continentiezorg

professionele continentiezorg

Mediq
Postbus 20003
3502 LA Utrecht

 www.curion.nl
Druk- en zetfouten voorbehouden. Curion is een merk van Mediq. Mediq behoudt zicht te allen tijde,
het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.

Gebruiksinstructie
Bestelinformatie Curion Soft meerdagsurinezakken
Ref. nr. Kraan Slanglengte Inhoud Verpakkingseenheid Z-index

Curion Soft urinebeenzakken

2072 Hefboomkraan Vaste slang 6 cm 0,5 L 30 stuks (incl. 1 paar beenbandjes) 16331133

2054k Hefboomkraan Variabele slang max. 15 cm 0,5 L 10 stuks (incl. 1 paar beenbandjes) 15948447

2054 Hefboomkraan Variabele slang max. 15 cm 0,5 L 30 stuks (incl. 1 paar beenbandjes) 15948439

2055k Hefboomkraan Variabele slang max. 60 cm 0,5 L 10 stuks (incl. 1 paar beenbandjes) 15948463

2055 Hefboomkraan Variabele slang max. 60 cm 0,5 L 30 stuks (incl. 1 paar beenbandjes) 15948455

2056k Hefboomkraan Variabele slang max. 60 cm 0,75 L 10 stuks (incl. 1 paar beenbandjes) 15948498

2056 Hefboomkraan Variabele slang max. 60 cm 0,75 L 30 stuks (incl. 1 paar beenbandjes) 15948471

Curion Soft urinebedzakken

2057k Kruiskraan Variabele slang max. 120 cm 1,5 L 10 stuks 15948528

2057 Kruiskraan Variabele slang max. 120 cm 1,5 L 30 stuks 15948501

2060 Hefboomkraan Variabele slang max. 120 cm 2 L 30 stuks 16250222

Toebehoren Curion Soft urinezakken

8048 Curion Soft beenbandjes met knopen, klittenband 1 paar 15937860

8916k Curion bedhanger 1-delig 10 stuks 15486974
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Met Curion weet u het zeker.

1. Bevestigen urinebeenzak

3. Doorkoppelen urinebedzak aan urinebeenzak

3.1.  Neem de urinebedzak uit de 
verpakking. Knip de slang op de 
gewenste lengte met een schone 
schaar.

3.2.  Fixeer de losse connector aan  
de slang.

2.2.  Gebruik het beschermdopje 
van de connector voor extra 
hygiëne aan de onderzijde van de 
hefboomkraan.

2.3.  Knijp de katheter die uit de blaas 
komt dicht. Ontkoppel de oude 
urinebeenzak - indien aanwezig - 
van de katheter.

2.4.  Reinig het uiteinde van de 
aftapkraan van de urinebeenzak 
en de katheter met behulp van een 
wattenstokje of een steriel gaasje 
gedrenkt in chloorhexidinetinctuur  
of alcohol 70%.

2.5.  Sluit de urinebeenzak aan op de 
katheter.

1.4.   Bevestig de smalle beenband aan 
de onderkant van de urinebeenzak 
door de knoopjes in het knoopsgat 
te steken. Gebruikt u geen been-
bandjes maar een beenzakhouder, 
breng dan de urinebeenzak hierin aan. 

1.1.  Neem de urinebeenzak uit de 
verpakking. Knip de slang op  
de gewenste lengte met een 
schone schaar.  

1.5.  Knip de beenbanden indien nodig 
op de gewenste lengte. Breng de 
urinebeenzak aan op het boven- 
of onderbeen en bevestig de 
beenbandjes door middel van het 
klittenband.

1.2.  Fixeer de losse connector aan  
de slang.

2.1.  Controleer of de aftap van de 
urinebeenzak gesloten is; de 
hendel zit omhoog en de pijl is 
niet zichtbaar. De hefboomkraan 
is eenvoudig met één hand te 
bedienen. 

1.3.  Bevestig de brede beenband aan 
de bovenkant van de urinebeenzak 
door de knoopjes in het knoopsgat  
te steken.

1500

2. Aankoppelen urinebeenzak aan katheter

Kenmerken Curion Soft urinezak
- Gebruiksduur: maximaal 7 dagen
- Materiaal: DEHP-vrij PVC

Curion Soft urinebeenzak
-  Driekamersysteem: de urine wordt in drie  
kamers verdeeld

-  Hefboomkraan: een pijl wordt zichtbaar wanneer 
het kraantje open is

- Non-woven achterzijde voor extra draagcomfort
- Doorkoppelbaar naar een urinebedzak
-  Inclusief 1 paar Curion Soft beenbandjes  
met knopen

Curion Soft urinebedzak
- Kruiskraan: gemakkelijk met één hand te bedienen
- Hefboomkraan: een pijl wordt zichtbaar wanneer
  het kraantje open is
-  Non-woven achterzijde: ook te gebruiken als 
urinebeenzak

3.3.  Hang de urinebedzak aan de oogjes 
van de bedhanger en bevestig de 
slang aan de bedhanger. Hang de 
bedhanger met urinebedzak aan de 
zijkant van uw bed.

3.4.    Verwijder het beschermdopje van 
de urinebeenzak en plaats deze 
op de kraan van de urinebedzak.
Reinig het uiteinde van de slang van 
de urinebedzak en de binnenkant 
van de aftapkraan.

3.5.  Bevestig de urinebedzak aan  
de urinebeenzak.
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3.6.  Open het kraantje van de 
urinebeenzak door de hendel 
eenvoudig met één hand naar 
beneden te duwen. De pijl op de 
hendel is zichtbaar.

4.1.  Verwijder het beschermdopje en 
open de aftap. Laat de urinebedzak 
leeglopen in de wc/opvangbak. 
Spoel de urinebedzak met 
kraanwater eventueel aangevuld 
met een scheutje azijn.

4. Legen urinebedzak

Gebruiksinstructie
Curion Soft
meerdagsurinezak

Voor een comfortabel en hygiënisch gebruik van de urinezakken, 
is het belangrijk onderstaande instructie goed te volgen. De katheter 
en de urinebeenzak vormen een gesloten systeem, en blijven maximaal 
7 dagen aan elkaar verbonden. Ontkoppel de urinebeenzak alleen van 
de katheter als u deze gaat vervangen.

Klantenservice: 088 888 94 50
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