
SAUER Bendi Bag
…  urinuppsamlingspåse för rullstolsburna 

Urinuppsamlingspåse, som är formad 
efter benet för att garantera en bekväm känsla



Kvalitet och bekvämlighet
Benpåsarnas form är utformad speciellt för rullstols-
burna människor. Den sittande ställningen har tagits 
i beaktande. Bekvämlighet, flexibilitet och trygghet 

är benpåsens självklara egenskaper. Från det breda 
urvalet är det möjligt att hitta en påse, som passar 
var och ens individuella behov.

SAUER Bendi Bag

Stor volym
Den 1,3 liters urinuppsamlingspåsen erbjuder möjlighet till 
längre resor och arbeten, utan tillgång till lämpliga toaletter. 
Den mindre, 0,7 liters påsen, lämpar sig bättre för barn och 
ungdomar.

Formad efter benet
Den böjda slangen och påsens speciella form  är garanterat 
pålitlig i sittande ställning. Benpåsarna är sköna, omärkbara 
och pålitliga. Påsen är enkel att tömma.

100 % testad
För garanterad täthet och funktionsduglighet har varje påse 
testats enskilt.

Den mönstrade
ytan är mycket hållbar och en 
aning sträv för att inte fastna i 
svettig hud.

Mer information om vårt 
breda sortiment får du genom 
att kontakta 
Dolema AB, 
tel. 08-446 15 06 eller 
info@dolema.com

Olika modeller 

finns tillgängliga



 Kopplingen
Lätt och säker att använda med alla katetrar och 
urindroppsamlare:
• räfflad konnektor

 Slang
Mjuk, i olika längder.

 Svetsat slangfäste
möjligtgör att urinet flyter problemfritt oavsett påsens 
ställning.

 Backventil
hindrar urinet att rinna tillbaka t.ex. vid sjukgymnastik.

 Knapphål
gör det möjligt att justera fixeringsbanden  till lämplig 
längd enligt individuella behov. 

 Tömningsventil
gör det möjligt att tömma påsen enkelt och snyggt:
• Tappventil: lätt att hantera även med bristfällig finger-

kapacitet. Ett extra gummiband kan användas för att 
hindra tömninngsventilen att öppnas av misstag.

 Svetsade sömmar
Slangfästet, backventilen och uttömningsventilen är 
svetsade. Tack vare den dubbla sömmen är påsen 
mycket hållbar.
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Produktsortimentet
 Urinuppsamlingspåse tillgängliga i förpackningar om 30 st. 

Neurott 7 – 15 • 74931 Lobbach • Germany 
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

SAUER Bendi Bag Beställnings nr.

 700 ml, tappventil, slang: mjuk,12 cm lång, med räfflad konnektor, backventil 702.1212-30

 700 ml, tappventil, slang: mjuk, 22 cm lång, med räfflad konnektor, backventil 702.1222-30

1300 ml, tappventil, slang: mjuk,12 cm lång, med räfflad konnektor, backventil 701.1212-30

1300 ml, tappventil, slang: mjuk, 22 cm lång, med räfflad konnektor, backventil 701.1222-30

SAUER Functional urinuppsamlingspåse

2000 ml, tappventil, 90 cm lång, med räfflad konnektor, backventil 771.12090-30

2000 ml, tappventil, 120 cm lång, med räfflad konnektor, backventil 771.12120-30

S
A

U
E

R
 B

en
d

i B
ag

SE 2018-02
REF 99.898 4 2 5 0 2 7 4 5 3 5 9 8 2

702.1212-xx 702.1222-xx701.1212-xx 701.1222-xx

S
A

U
E

R
 F

un
ct

io
na

l u
ri

nu
p

p
sa

m
lin

g
sp

ås
e

771.12090-xx 771.12120-xx

Dolema AB • Bergkällavägen 27 B • 192 79 Sollentuna • Sverige
Tel. 08-446 15 06 • Fax 08-446 15 07
info@dolema.com • www.dolema.com

Distributör:


