
Gebruiksaanwijzing
Meerdaagse nachtzakken

55
76

5 
- 

05
-2

01
9

Macroweg 10 | 5804 CL  Venray | T +31 88 220 88 22 
E info@vanheek.com | www.vanheek.com

56
14

6 
- 

01
-2

02
0

Referentienummer van uw product: 

Uw notities:

Voor meer informatie over het assortiment en de producten kunt u terecht op hekura.nl.

Belang van fi xeren
Gebruikt u de urinezak in combinatie met een verblijfskatheter? Dan is het van belang 
dat u zowel de katheter als de meerdaagse dagzak goed vastmaakt op uw lichaam. 
Dit helpt beschadigingen aan de urinebuis (urethra) en blaas voorkomen.

Voorkom tractie (trekken) op de verblijfskatheter
* Fixeer de katheter
* Gebruik de juiste lengte slang
* Fixeer de urinezak
* Houd bij het fi xeren rekening met bewegingsvrijheid

Uw instructies voor het fi xeren



A Universele connector met beschermdop. 

De geribbelde connector zorgt voor een sterke verbinding tussen de verblijfskatheter 

en de urinezak.

B Voorgestanste bevestigingsopening.

Hieraan maakt u de bedhanger vast. 

C Terugslagventiel. 

Dit voorkomt dat de urine terug in de slang kan lopen.

D Indicatieve maatverdeling. 

Hiermee heeft u inzicht in de hoeveelheid urine die u produceert. 

E Kraan. 

Deze zorgt ervoor dat de urinezak geleegd kan worden. Er zijn verschillende kranen.

 Meer informatie hierover vindt u in de instructie hiernaast.

F Toevoerslang.

De toevoerslang heeft een lengte van 130 cm. Deze lengte geeft u de mogelijkheid om te draaien 

in bed. 

Bekijk de instructievideo op hekura.nl
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Instructie

1  Was uw handen zorgvuldig.

2  Optioneel: knip de slang op de gewenste lengte en bevestig de connector stevig op de slang 

 van de urinezak.

3  Verwijder de groene beschermhuls van de connector. Zorg dat de kraan gesloten is.

4   Koppel de urinezak aan de katheter of aan de beenzak d.m.v. een koppelstuk. Schuif het door 

tot aan de achterste ribbel, ga hier niet overheen.

 Bij meerdaags gebruik, in combinatie met een dagzak, de urinezak na ieder gebruik afkoppelen, 

 spoelen (eventueel met een scheutje azijn) en laten drogen alvorens opnieuw te gebruiken.

5   Bevestig de urinezak met fi xatiemateriaal op de gewenste plek aan het been of met een 

bedhaak aan het bed.

6  Open de kraan om de zak te legen. Reinig na leging het uiteinde van de kraan.

 6a   Kruiskraan: Schuif de kruiskraan naar de andere kant. Voor het sluiten schuift u de

  kruiskraan terug totdat er een klik hoorbaar is.

 6b   Hefboomkraan: klap de hefboomkraan omlaag. Klap de hefboomkraan omhoog om de 

urinezak te sluiten. 

7  Zorg altijd voor een knikvrije slang.

8  Voor gebruik tot maximaal 7 dagen.
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