Instruktioner til: Model til anlæggelse af urinkateter, LM-061

•

Vær forsigtig ved brug:
•
•
•

•
•

Anvend kateter str. 14 Fr. eller mindre. Fyld ballonen med MAX 5 ml vand for
ikke at ødelægge ventil 1 (se figur A)
Anvend gel
Hvis der bruges andre katetre end det vedlagte kan der opstå besvær med den
praktiske træning som f.eks. lækage af vand eller blokering så kateteret ikke kan
komme igennem ventilen.
Vandet i blæren flyder fra urinrørets åbning når kateteret er indført ca. 45 mm i
dybden.
Kateterets ballon må først pustes op, når kateteret er ført mere ind end 40 mm fra
enden af kateterballonen og gennem ventil 1, ellers ødelægges ventilen. (se figur
A)
Figur A :

Sikr at forbindelsesleddet mellem slagen og blæren og de to urinrørsconnectorer
er sat godt fast. (Løse forbindelser kan medføre lækage) (Se figur B)
Figur B:

•
•
•
•
•
•

Skub vandreservoiret og blæren gennem kroppen fra forsiden (ydersiden). Sæt
vulva fast med velcro strimlerne.
Tryk på blæren med fingrene for at fjerne luften i den
Hæng vandforsyningsposen op, spænd klemskruen på slangen og hæld vand i
posen.
Åbn klemskruen og vandet siver ned i blæren (der opstår tryk inde i blæren)
Brug et kateter à demeure i størrelse 14Fr. eller tyndere. Hvis der benyttes andre
katerstørrelser risikeres lækage eller skader på ventilerne.
Før kateteret gennem ventilen til der kommer ”urin”

Efter brug:
•

Tryk på blæren for at tømme den helt for vand.

Sådan skilles blæresystemet ad
•
•
•

Håndtering af attrappen:
• Sæt slange-connectoren ind i blæren og fastspænd den med spændebåndet.
• Saml vulva og blære, så mærkerne er overfor hinanden

Fjern vulva ved at skille connectorene mellem blære og vulva ad
Fjern spændebåndet mellem slangen og blæren ved at vride det fra side til side.
Fjern urinrørsconnektor fra blæren.

Rengøring:
• Ventilerne adskilles og vaskes efter brug
• ”Blæren” fjernes og tømmes efter brug
• Lad blære og vandreservoiret tørre inden attrappen pakkes ned i tasken til
opbevaring.
• Brug aldrig opløsningsmidler som f.eks. fortyndervæske, benzin og alcohol.
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