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Pacey Cuff Ultra
Designad för att förhindra läckage och obehag utan att blodflödet påverkas. Ger frihet till 
ett aktivt liv utan oro för urinläckage.

Diskutera med din urolog eller uroterapeut om Pacey Cuff kan vara ett hjälpmedel för dig. 
Läs även användarinstruktionen innan användning (finns på hemsidan samt i förpackning-
en).Pacey Cuff kan du sedan köpa enkelt på www.wellpio.com

Pacey Cuff™ Ultra är ett hjälpmedel som används vid manlig urininkontinens. Produkten 
kan användas under både dag- och nattetid. Mindre uppsugande skydd rekommenderas 
vid användandet av produkten, exempelvis underkläder med skydd mot urinläckage,  
se nästa sida.
Kontakta oss på info@wellpio.com om ni önskar mer information.

Pacey Cuff Storlekstabell

Omkrets: Mät runt mitt på icke erigerad penis.
Om ditt mått är mellan två storlekar, välj den största storleken

STORLEK SMALL MEDIUM LARGE

Centimenter 3-7 cm 7-10 cm 10-14 cm

MINIMUMLÄNGD: Mät från bas till topp
Minimumlängd för varje storlek

STORLEK SMALL MEDIUM LARGE

Centimeter 3 cm 4 cm 4,5 cm

Min storlek

Om du behöver hjälp med att mäta, be din läkare/sköterska om hjälp.
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PROTECHDRY® - UNDERKLÄDER MED SKYDD MOT URINLÄCKAGE
Inkontinens är detsamma som ofrivilligt urinläckage. Detta kan förkomma på flera olika sätt. 
Som mindre tillfälliga läckage eller mer omfattande regelbundna tömningar.  ProtechDry®  är 
till för dig som: 

• Lider av läckage till följd av förstorad prostata eller efter en prostataoperation.
• Efter användning av kateter lider av läckage.
• Av vissa medicinska tillstånd fått neurologiska rubbningar av urinblåsan.

ProtechDry® rekommenderas särskilt vid mild till måttlig inkontinens urinläckage på upp  
till 90 ml/dag.

STORLEKSTABELLER

HUR FUNGERAR SKYDDET
Produkten är utvecklad för att ge brukaren 
bästa möjliga komfort och att efterlikna 
vanliga underkläder. ProtechDry® har därför 
en tunnare absorbent som bygger på en 
patenterad trikå. De förseglade sömmarna och 
de tre funktionella lagren skyddar mot läckage 
och eliminerar lukt.

Närmast mot huden ligger ett mjukt meshtyg som minimerar hudkontakt. Därefter passerar 
vätskan ett membran som förhindrar att urin rinner tillbaks ut i kalsongen. Inuti den 
värmeförseglade kärnan finns superabsorberande naturfiber (lyocell). Tack vare materialets 
konstruktion kapslas vätskan in i absorbenten och förhindrar på så vis dålig lukt och irriterad 
hud. ProtechDry® är hypoallergen, dvs inga komponenter innehåller ämnen som kan framkalla 
allergier. 

FÄRGER & MODELLER

Herr boxerkalsong vit

Herr boxerkalson svart

BESTÄLL PÅ

WWW.WELLPIO.COM


