
Urinalen
Een ingreep, een handicap, een aandoening of een fractuur: 

verschillende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat mensen 

een urinaal moeten gebruiken. Medeco houdt rekening met die 

omstandigheden en heeft een compleet assortiment urinalen. Met deze 

bestelhulp reikt Medeco u graag de helpende hand om eenvoudig een 

passende keuze te maken.

Urinalen voor vrouwen

8930  

De Uribag-F is een afsluitbaar 

meeneemurinaal en past in opgevouwen 

toestand in de handtas. Reinigen: met 

heet sop. Inhoud: 1.100 ml.

Urinalen voor mannen

8920

De Uribag voor mannen is een afsluitbaar 

meeneemurinaal voor onderweg. Het is 

in opgevouwen toestand niet groter dan 

een fotorolletje. Reinigen: met heet sop. 

Inhoud: 1.100 ml.

Overige urinalen

8908  

Urinaalhouder van geplastificeerd 

draadstaal. Te gebruiken in combinatie 

met het urinaal 8940 of 8905. Wordt aan 

de rand van het bed gehangen.

8940 

De Urifem is geschikt voor vrouwen die 

liggend of halfzittend moeten plassen. 

De anatomische mond voorkomt lekkage. 

Reinigen: met heet sop. Steriliseerbaar: tot 

130ºC. Inhoud: 1.000 ml..

8905

Urinaal van kunststof met deksel. 

Geschikt voor mannen die staand, zittend 

of liggend plassen. Reinigen: met heet 

sop. Steriliseerbaar: tot 130ºC. 

Inhoud: 1.000 ml.

9799301 

Urine-opvangzak met plastuit voor 

eenmalig gebruik. Geschikt voor mannen 

en vrouwen. De urine kan niet meer 

terugstromen uit de urinezak. 

Inhoud: 1.200 ml.

Bestelhulp



Meer weten? 

Wilt u meer weten over het gebruik van  

Curion-producten of een deskundig advies?  

Bel dan gratis met de informatielijn van  

Medeco 0800 – 022 82 82, bereikbaar op  

werkdagen van 9.00 – 16.00 uur.

Medeco B.V.

Alexander Flemingstraat 2

3261 MA Oud-Beijerland

Postbus 1555

3260 BB Oud-Beijerland

info@medeco.nl

www.medeco.nl

Assortimentsoverzicht
Bestelnr. Product Inhoud Materiaal Verpakking ZI-nummer ZI-memocode

Vrouw

8930 Uribag-F 1.100 ml kunststof en latex 1 14288869 URINX

8940 Urifem 1.000 ml kunststof 1 14222213 URINX

Man

8905 Urinaal kunststof 1.000 ml kunststof 1 13588494 URCUPL

8920 Uribag 1.100 ml kunststof en latex 1 13946242 URINX

Overig

8908 Urinaalhouder - geplastificeerd draadstaal 1 14720787 URINX

8922 Ondersteek ca. 1.700 ml kunststof 1 14868490 ONDEX

560402 Spill Proof met tuit 500 ml kunststof 1 14868482 SPILX

692000 Ondersteek - pulp 100 - -

692300 Ondersteek - pulp 200 - -

9799301 Uni-Bag 1.200 ml disposable 50 14868431 URINX

9990273 Ondersteek - rvs 1 - -
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560402  

Spill Proof met speciaal gevormde tuit, 

voorkomt morsen. Het terugslagventiel 

voorkomt lekkage uit de urinaal. Reinigen: 

met heet sop of in po-spoeler (tot 120ºC). 

Inhoud: 500 ml.

692000

Ovale ondersteek van pulp voor eenmalig 

gebruik. Geschikt voor de opvang van 

urine en feces bij bedlegerige gebruikers.

8922 

De traditionele ondersteek van kunststof. 

Geschikt voor de opvang van urine en 

feces bij bedlegerige gebruikers. Reinigen: 

met heet sop of in de po-spoeler. 

Inhoud: ca. 1.700 ml.

560403 

Spill Proof opzetstuk voor de vrouw. 

Wordt gebruikt in combinatie met de 

560402. Reinigen met heet sop of in de 

po-spoeler (tot 120 °C).

692300

Ronde ondersteek van pulp voor eenmalig 

gebruik. Geschikt voor de opvang van 

urine en feces bij bedlegerige gebruikers.

9990273

Ondersteek van RVS inclusief deksel. 

Doorsnede 31 cm. Geschikt voor de 

opvang van urine en feces. Reinigen: met 

heet sop of in de po-spoeler.


