
Indikation 
 
• Mandlig urininkontinens, 

periodisk eller kronisk 
 
Egenskaber 
 
• Huden kan ånde, ingen 

hudirritation eller allergiske 
reaktioner 

• Nemt at påsætte 
• Gennemsigtigt – mulighed for 

at observere huden 
• Optimal komfort og sikkerhed 
• Passer til alle gængse 

urinopsamlingsposer 
• Til engangsbrug – kan anvendes 

op til 24 timer 
• ’Short’-versionen kan anvendes 

af alle, og er også til mænd 
med en retraheret/kort penis 

 
Produktbeskrivelse 
 
• Selvklæbende uridom 
• 100% silikone 
• Latex-fri 
• Fås i 5 størrelser fra Ø 25 mm 

til Ø 41 mm 
• Fås i 2 længder og tre 

varianter: 
• Kort: 4,5 cm lang med 

klæberbredde 4,5 cm 
• Standard: 7,5 cm lang 

med klæberbredde 4,5 
cm 

• Ultra: 7,5 cm lang 
med klæberbredde på 
7,5 

• Reservoir 
• Kinkfrit 
• Udløb kan tilsluttes gængse 

urinopsamlingsposer 

Urimed® Vision 

Uridom  

B. Braun Medical A/S 
Dirch Passers Allé 27 
2000 Frederiksberg 
www.bbraun.dk 

Kundeservice telefon 3331 3141 
Kundeservice-dk@bbraun.com 

Åbningstider: Mandag – Torsdag kl. 8.30 – 16.00. Fredag kl. 8.30 – 15.00 

Urimed Vision Standard, længde 7,5 cm,  klæber 4,5 cm 
30 stk./æske 

Diameter 25 mm 29 mm 32 mm 36 mm 41 mm 

Varenr. IH2525N IH2529N IH2532N IH2536N IH2541N 

Brugsvejledning 
 
1. Vask penis og tør grundigt. Bør foretages 1 gang dagligt. 
2. Anvend ikke creme eller pudder, da det forhindrer korrekt 

vedhæftning til huden. 
3. Fjern kønshår om nødvendigt. 
4. Åbn pakken ved anbrudsmarkeringen. 
5. Kun ved Kort og Ultra model  - For at fjerne plastik indstikket, klem på 

uridomet øverst ved den hvide kegle og træk tilbage for at løsne den.  
6. Træk ikke forhuden tilbage. 
7. Rul det selvklæbende uridom ud over penis. Der bør være 1-2 cms 

afstand mellem glans og enden af uridomet. 
8. Tryk forsigtigt på uridomet for at sikre fastklæbning til huden. 
9. For at fjerne uridomet: Rul forsigtigt uridomet af penis - vask penis 

og tør grundigt. Fingrene kan evt. fugtes først, da dette kan lette 
aftagningen. 
 

Måleskabeloner/guides til valg af korrekt størrelse kan rekvireres. 

03-11-2015 

NYHED: Urimed Vision Ultra, længde 7,5 cm,  klæber 7,5 cm 
30 stk./æske 

Diameter 25 mm 29 mm 32 mm 36 mm 41 mm 

Varenr. IH3525N IH3529N IH3532N IH3536N IH3541N 

Urimed Vision Kort længde 4,5 cm,  klæber 4,5 cm 
30 stk./æske 

Diameter 25 mm 29 mm 32 mm 36 mm 41 mm 

Varenr. IH4525N IH4529N IH4532N IH4536N IH4541N 
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