
Sauer

… säker och 
 enkel att använda

En självhäftande urindroppsamlare 
med unik buffertzon

Standard



Problem vid användning är oftast relaterade till val 
av urindroppsamlartyp.

Urindroppsamlaren måste fylla många olika behov.

Problem

Ej rätt storlek
Med fel storlek på urindroppsamlaren är det 
osannolikt att en säker och pålitlig vidhäft-
ning till huden uppnås.

Otillräckilig torkning
Större urinmängder rinner inte tillräckligt 
snabbt till urinuppsamlingspåsen.

Resturin
Urindroppsamlare som är tillverkade av trö-
gare material samlar ofta mer resturin.



Urindroppsamlarna är planerade och gjorda i vår 
fabrik i Lobbach i Tyskland.

Deras egenskaper garanterar säker, pålitlig och 
enkel användning.

Häftzon
Limmet är genomskinligt, vilket gör 
det möjligt att kontrollera hudens 
hälsa utan ta bort urindroppsam-
laren.

11 storlekar
Du kan välja mellan 11 storlekar 
(18 – 40  mm i diameter). Rätt storlek  
garanterar bästa hållbarhet.

Buffertzon
Tack vare den effektiva buffertzonen 
håller limmet även för tryck av en stör-
re mängd urin. Pudret hindrar ytorna 
från att fastna i varandra.

SAUER Comfort – Sjävhäftande urindroppsamlare



SAUER Comfort – självhäftande urindroppsamlare
Urindroppsamlaren och limmet  görs av syntetiska material. Urindroppsamlaren och ändslangen är gjort i ett. Den passar ihop 
med alla urinuppsamlingspåsar med konnektor eller utan. Finns i 11 storlekar.
30st/förpackning. Varje förpacking innehåller även ett skyddstyg (passar i storlek till urindroppsamlaren).
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Urindroppsamlare – SAUER-Comfort – Standard
Längd 130 mm, stor buffertzon 75 mm, häftzon 50 mm, normal häfta

∅ mm Order no.
18 97.18
20 97.20
22 97.22
24 97.24
26 97.26
28 97.28
30 97.30
32 97.32
35 97.35
37 97.37
40 97.40
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