
Weldra Urinenachtzak

Productomschrijving

De Weldra Urinenachtzak is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en kan aan de 
meeste urinestomazakjes en katheters gekoppeld worden. Het is een niet steriele, druppelvormige 

urinenachtzak, die middels een schuifsysteem met één hand te legen is. Ook heeft de urinenachtzak 
een terugslagklep, waardoor urine niet terug de slang in kan lopen. De kans op vacuüm trekken van 

de urinenachtzak wordt tot een minimum beperkt, dankzij het geïntegreerde filter.

De Weldra Urinenachtzak is verkrijgbaar in twee varianten. De standaard variant beschikt over 
een opvangcapaciteit van 2000 ml en heeft een slang van 135 cm. De grotere variant heeft een 

opvangcapaciteit van 3000 ml en een slang van 140 cm. 
Beide varianten zijn voorzien van twee ophanghaken.

 Urine kan niet terug de slang in 
 lopen dankzij de terugslagklep

 Het geïntegreeerde filter 
 minimaliseert de kans op 
 vacuüm trekken

 Verkrijgbaar in 2000 en 3000 ml
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1. Haal de drainagetap, onderaan de urinenachtzak,
 uit de insteekopening. Controleer of de 
 drainagetap aan de onderkant van de
 urinenachtzak gesloten is (zie foto 1).

2. Hang, indien mogelijk de urinenachtzak naast het
 bed op (is dit niet mogelijk, zorg dan voor een
 goede afvloed). Maak daarbij gebruik van de
 dubbele ophanghaken. Gebruik het koord om de
 urinenachtzak op zijn plaats te houden (zie foto 2).

3. Druk het mondstuk, aan het einde van de slang
 van de urinenachtzak, stevig in de opening
 (kraantje) van het stomazakje of de katheter
 (zie foto 3 en 4).

4. Controleer of de aansluiting goed is uitgevoerd.
 Kijk of er eventuele blokkades zijn. De slang
 dient vrij te zijn van kronkels of knikken, zodat de
 urine goed kan doorlopen.

5. Plaats de drainagetap onderaan in de opening.
 Door deze weg te stoppen, blijft de tap schoon 
 (zie foto 5).

6. Ontkoppel ’s morgens de urinenachtzak van het
 stomazakje of de katheter. Leeg de urinenachtzak
 in het toilet, met behulp van de drainagetap, aan
 de onderzijde. Spoel de urinenachtzak na met
 water en bewaar op een schone en droge plaats.
 De Urinenachtzak is niet steriel en kan meerdere
 keren gebruikt worden.
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Weldra Urinenachtzak

Extra informatie
Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

Voor meer informatie kijk op www.wellform.nl

Foto 5

Product
Unifit Comfort
Urinenachtzak

Unifit Comfort
Urinenachtzak

Inhoud 10 stuks 10 stuks

Artikelcode WMNZ2000 WMNZ3000

Opvangcapaciteit 2000 ml 3000 ml

Wijdte slang 9 mm 9 mm

Lengte slang 135 cm 140 cm


