
Weer zorgeloos genieten 
van alles wat het leven biedt...

       

...met de ECD Clean&Dry™
®

Aanmelding bij de Continentie Care Unit.

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

Graag per c E-mail contact opnemen

                 c Telefoon contact opnemen

Verwijzend adviseur:

Naam:
Werkadres:
Plaats:
Afdeling/kamernummer:
Telefoon:
Functie:
Welke ondersteuning wordt aangevraagd:

c Gebruiksinstructie ECD aan patiënt of partner

c Gebruiksinstructie ECD aan verzorging

c Anders:

Voor meer info zie achterzijde.

Marcel Voorst (59) is opa van Joas (10). Samen zijn 
ze enorm fan van vliegtuigen. Op heldere zaterdagen 
zijn ze dan ook regelmatig te vinden rondom 
Schiphol, om overvliegende Boeings te spotten. Een 
paar maanden geleden was dit nog lastig. Marcel 
is incontinent geworden na een operatie aan zijn 
prostaat. Doordat er een systeem is ontwikkeld dat 
alle beperkingen ondervangt kan hij nu gerust een 
dag met zijn kleinzoon op stap.

Een duurzame oplossing

Het ECD Clean&Dry™ systeem van BioDerm® 
ondervangt alle beperkingen van het incontinent 
zijn en stelt u in staat om zorgeloos te genieten. 
Continent betekent droog zijn zonder onaangename 
geurtjes. Het betekent ook comfort en zorgeloos 
genieten. De ECD Clean&Dry™ is hèt veilige 
alternatief voor absorberende materialen en 
condoomkatheters.
Het systeem vormt samen met de urineopvangzakken 
van Flexicare® de ideale combinatie voor overdag 
en ’s nachts. Kenmerkend zijn de duurzaamheid en 
kwaliteit van deze combinatie. 

Aanvraagkaart

Vul hieronder de gegevens in.

Urinezak 
Flexicare®

ECD 
Clean&Dry™

Fixatieplak

Gebruiksaanwijzing: 

Stap  1

Reiniging
Reinig de eikel met het PDI tissue 
en breng een huidbeschermingslaag 
aan met het BioPad™ tissue.

Stap  2
 
Aanbrengen externe ECD® katheter
Breng de katheter op de eikel van de penis aan. 
Dit precies boven de uitgang van de urinebuis.

Stap  3

Vastplakken externe ECD® katheter
Plak de fl appen van de katheter vast op de eikel 
van de penis, zodat een lekvrije afdichting tussen 
de urinebuis en de ECD® katheter ontstaat. 

Stap  4

Vastplakken fi xatiestrip
Plak de strip voor extra fi xatie rondom de reeds 
geplaatste ECD® katheter. 

Stap  5

Aansluiten afvoerslang en/of urinezak
Breng de fl exibele afvoerslang in de ECD® katheter. 
Sluit op deze afvoerslang de Flexicare urinezak aan 
voor een verdere probleemloze urine-afvoer.  

Stap  6

Bevestigen BioDerm fi xatieplak
Bevestig de BioDerm fi xatieplak zodat de 
afvoerslang niet knikt en er geen trekkracht op 
de ECD® katheter plaatsvindt.
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 Bezoekadres: Lingewei 9 - 4004 LK Tiel 
Postadres: Postbus 6009 - 4000 HA Tiel

Telefoon: (0344) 65 14 44 - Fax: (0344) 65 19 04
info@huikeshovenmedical.nl 
www.huikeshovenmedical.nl 

Stuurt u deze aanvraagkaart 
in een envelop naar:

Huikeshoven Medical 
Continentie Care Unit
Antwoordnummer 332
4000 VB TIEL

... dan is een postzegel niet nodig.

®

Continentie management voor mannen

ECD Clean&Dry™

dè oplossing

zorgeloos 
genieten...

De ECD Clean&Dry™ 

van BioDerm wordt ook 
gebruikt bij de bemande 
ruimte vaartprogramma’s 
van de NASA.

Begeleiding en informatie

Uw continentie verpleegkundige heeft uw gegevens 
doorgestuurd naar onze Continentie Care Unit. Deze 
unit begeleidt u bij het gebruik van de ECD Clean&Dry™ 
externe katheter. Na ontvangst van uw gegevens zullen 
wij contact met u opnemen voor een afspraak.

Continentie Care Unit

Heeft u tijdens het dagelijks gebruik van de ECD Clean&
Dry™ vragen, dan kunt u zich wenden tot uw continentie 
verpleegkundige of tot de Continentie Care Unit van 
Huikeshoven Medical. U kunt hier terecht voor vragen van 
praktische aard maar ook met vragen over het product. 
Bel met 0344 - 65 14 44 en vraag naar de CCU. 

Huikeshoven Medical Urologie 
staat voor:

 • kwaliteit
 • service
 • maatwerk


