
Conveen®  
urine-opvangzakken
Zekerheid en comfort op ieder moment

Tot  
7 dagen te 
gebruiken!
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Meerdaags gebruik
Coloplast adviseert in de gebruiksaanwijzing eenmalig gebruik van uw urine-opvangzak.  
Dit betekent dat u vanwege de hygiëne het product niet mag hergebruiken. In de praktijk 
houdt dit in dat het product tussentijds niet gereinigd mag worden met agressieve 
schoonmaakmiddelen die het materiaal kunnen aantasten. 

Volgens Nederlandse richtlijnen mogen urine-opvangzakken tussentijds afgekoppeld en 
doorgespoeld worden. Deze richtlijnen geven ook aan dat bij gebruik van een dagzak in 
combinatie met een verblijfskatheter deze afkoppeling zo min mogelijk gedaan dient te worden. 
In de nacht kan een nachtzak gekoppeld worden aan de dagzak voor extra opvangcapaciteit. 
In de ochtend kan de nachtzak afgekoppeld worden. Ons advies is om de nachtzak eventueel 
met kraanwater door te spoelen en deze tussentijds op een koele plek te bewaren.  

Passend binnen de algemene Nederlandse richtlijnen zijn onderstaande urine-opvangzakken  
van Coloplast geschikt voor meerdaags gebruik, tot maximaal 7 dagen. Het gebruik is getest  
conform ISO-norm 8669-2.

Let op: het gebruik van urine-opvangzakken gebeurt in overleg met uw zorgverlener en op 
basis van protocollen en richtlijnen van de zorginstelling of thuiszorg.

Conveen® Security+ urine-opvangzak
Art.nr. Omschrijving Inhoud Verp.

5164/51641 slang 30 cm 350 ml 30/10

5165/51651 slang 50 cm 350 ml 30/10

5160/51602 slang 30 cm 500 ml 30/10

5161/51612 slang 50 cm 500 ml 30/10

5166/51661 slang 30 cm 750 ml 30/10

5167/51671 slang 50 cm 750 ml 30/10

Conveen® Contour urine-opvangzak
5170/51702 slang 45 cm 600 ml 30/10

5176/51762 slang 65 cm 800 ml 30/10

Conveen® Security+ Nachtzak1 / Coloplast Uro Nachtzak2

1 21346/213461 slang 140 cm 2000 ml 30/10
2 21365 slang 140 cm 2000 ml 30

Conveen® Standard Nachtzak
5062/50622 slang 90 cm 1500 ml 30/10
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