
DAYLITE ER NY TØMBAR 
URINOPPSAMLINGSPOSE /FLASKE.   
DEN ER MYK OG FORMBAR OG KAN 
ANVENDES AV MENN OG 
KVINNER. 

 

Halsen  på posen er gripevennlig og kan bøyes i alle 

retninger.  Det gjør posen meget fleksibel .  Lokket på trakten 

kan stenges mellom hver anvendning for å     oppnå god 

hygiene. Tilbakeslagsventilen i overgangen mellom trakten 

og posen gjør at risikoen for  lekkasje og lukt elimineres.  

Luftventilen på forsiden har et filter som  også  fungerer  som 

bakteriefilter ( dog i maks et døgn) .  Tappekranen  

innebærer en hygienisk håndtering for brukeren. 
Produktnavn Daylite art. nr. MAR 983100              

Vare nr.913303           Refusjonsberettiget 

Inkontinensmateriell etter ftl.§ 5 -14 

 

DAYLITE -  den  nye hygieniske 
urinoppsamlingsposen for menn og 
kvinner. 

HYGIENE 

Posen er utstyrt med et lokk. I overgangen mellom 
trakten og posen er det plassert en tilbakeslagsventil  
som hindrer urin og urinlukt å komme opp igjennom 
trakten.   Posen har et bakteriefilter på forsiden og en 
tappekran.  Med tappekranen kan posen tømmes 
uten at man  kommer i berøring med urinen. Posen 
tar liten plass når den brettes sammen og brukte 
poser kan kastes sammen med ordinært avfall.  Posen 
kan også  kvernes opp til plastmasse for resirkulering. 

 ØKONOMI 

Sammenlignet med tradisjonelt urinhåndtering 
som bekken, urinflasker, bleier, sengekladder etc. 
er de økonomiske fordelene ved bruk av Daylite 
betydelige. 

 Innsparing på personaltid, flertallet av 
pasientene kan håndtere Daylite selv. 

 Sirkulasjon- og rengjøringskostnader for 
bekken, urinflasker o.l  bortfaller når 
Daylite benyttes. 

 Vesentlige besparelser i volum i forhold til 
bruk av bleier og sengekladder. 

FORDELER FOR BRUKER 

Økt grad av sikkerhetsfølelse hos brukeren.  Daylite er 
enkel å bruke og lett å ta med seg .  Sammenbrettet tar 
den liten  plass.  Daylite gir brukeren økt 
bevegelsesfrihet fordi  Daylite kan anvendes enkelt og 
diskret der annet avtrede ikke er mulig.  

 

ANVENDINGSOMRÅDER 

Pleiekvaliteten vil øke både i hjemmesykepleien, 
pleieavdelinger, sykehus og institusjoner fordi Daylite      
kan henges ved sengen eller ligge lett tilgjengelig. 
Brukeren kan anvende den uten risiko for uhell.  
Urinen kan ikke renne ut av posen dersom denne 
skulle mistes.  Bevegelseshemmede og eldre med ulike 
grader av inkontinensproblemer får en økt komfort  og 
bedre bevegelsesfrihet.  Den gjennomsiktige forsiden 
på posen gir mulighet for inspeksjon av urin og 
tappekranen gir mulighet for på en enkel måte ta 
prøver ved behov for  laboratorieundersøkelser.  
Pasienter med rest urin- problemer kan stå og late 
vannet slik at de lettere får    tømt hele blæren, samt 
enkelt kontrollere mengde urin  ved å avlese 
måleskalaen.   Anbefales til måling av urinvolum. 

                                         Lokk som kan lukkes og en justerbar trekkspill trakt 

                                                Tilbakeslagsventil og bakteriefilter i overgang  

                                                 mellom flaske og trakt. 

                                              Gjennomsiktig forside, skala for og avlese    

                                  urinmengde  ( rommer ca 1.200ml  ) 

   

Tappekran 
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