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Mannen urinaal met houder 9610118
Zie procedures en technical datasheet

Definitie

Informatie

Wanneer gebruikt
u de URI zak?

Hoe te gebruiken

Voorzorgs-
maatregelen

Het CareBag® Mannen urinaal is een disposable opvangzak voor de opvang van urine voorzien
van een (geur)absorberende inlegger (450 ml) en een kartonnen houder.
Het maakt de opvang, het transport en het afvoeren van urine veilig en neutraliseert de geur.

Voor alle patiënten die urinalen of urinaalzakken gebruiken, met name voor de volgende
doelgroepen:

- Gezonde personen.
- Patiënten geïnfecteerd met of drager van BRMO zoals ESBL, MRSA, CPE en VRE.
- Gevallen van Clostridium difficile infecties.
- Gevallen van acute Gastro-enteritis.
- Personen met een verstandelijke of geestelijke beperking.
- Patiënten die radiotherapie of chemotherapie ondergaan.
- Andere patiënten die niet in staat zijn naar het toilet te gaan of moeite met lopen hebben.
- In het ziekenhuis: afd. Oncologische dagbehandeling, Afdeling urologie (bij onderzoeken), pre en  
post operatief, SEH etc.

1. Open de  doos en neem een zak eruit.
2. Vouw de zak open. 
3. Plaats de houder over de hals van de zak, vouw de uiteinden over de houder. Trek de koordjes

iets aan zodat deze strak over de houder zitten. Houdt de zak open.
4. Plaats de inlegger onderin de zak. (bij sticktest achteraf toevoegen).
5. Urineer in de zak.
6. Wacht enige tijd totdat de inlegger in gel is veranderd.
7. Gooit de houder in de zak.
8. Sluit de zak door aan de treksluiting te trekken en knoop de zak dicht.
9. Gooi de zak weg bij het reguliere afval of volgens het afvalstoffenbeleid van de instelling. 

Pas handhygiëne toe en draag handschoenen. Draag een halterschort of jasschort met 
lange mouwen bij infecties als BRMO (conform WIP richtlijnen Persoonlijke
Beschermingsmiddelen, handhygiëne, BRMO, MRSA indien dit aan de orde is.

Gebruiksaanwijzing
❶ ❷ ❸ ❹

Houd de zak open 

met beide handen.

Urineer
in de zak

Doe de houder in de zak. Sluit de zak als de 
urine is omgezet in gel (tot 450 ml) en gooi de 
zak weg volgens het afvalstoffenbeleid van de 
instelling. NIET DOOR HET TOILET SPOELEN
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Desinfecteer de 
handen 
conform de 
WIP richtlijn

Plaats de houder 
over de zak, vouw de 
uiteinden om en trek 
de touwtjes aan
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