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Pacey Cuff Ultra - vid urinläckage
Ger frihet till ett aktivt liv utan oro genom den unika designen som förhindrar läckage och obehag utan att 
blodflödet påverkas. Pacey Cuff finns upphandlad i flera regioner i Sverige och köps regelbundet även av 
andra sjukhus. Om du som arbetar inom vården vill erbjuda den till dina patienter kontakta info@wellpio.
com. Om du som privatperson vill bli hjälpt, diskutera med din läkare eller sköterska om Pacey Cuff kan 
vara ett hjälpmedel för dig. Pacey Cuff kan sedan enkelt köpas på www.wellpio.com

För att välja storlek börja med att mäta omkrets och sedan längd enligt tabellen.

Art nr. SUCD-U          MUCD-U          LUCD-U

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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    75% av användarna 
rekommenderar Pacey Cuff
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Börja med att fästa Power Sleeven mitt på penis. 
Fäst ändarna, den ska sitta tajt runt penis. Ändarna bör fästas ihop på sidan av 
penis. Om den sitter obekvämt, fäst den mindre hårt. 
Viktigt: Översträck inte sleeven.
Trä sedan Pacey Cuff över penis och positionera den ovanpå Power Sleeven. 

Se till att den undre kompressionskudden hamnar centrerat på undersidan av 
penis (där urinröret finns).  Pressa ihop över och underdelen. 

Viktigt: Dra inte i bandet för att pressa ihop delarna.

Fäst kardborrbandet och se till att den övre och nedre kompressionen är centre-
rad på penis. Tillse att ingen hud kommit i kläm mellan delarna.
Viktigt: Kompressionen med kardborrbandet kan behöva justeras för att fast-
ställa korrekt tryck. 

Om läckage kvarstår vid användande justera den undre delen i sidled för att 
se till att kompressionskudden hamnar centrerat på undersidan av penis när 
klämman är komprimerad

Viktigt: Läs hela användarinstruktionen i förpackningen eller på hemsidan innan användning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Pacey Cuff™ Ultra är ett hjälpmedel som används vid manlig urininkontinens. Mindre uppsugande 
skydd rekommenderas vid användandet av produkten.

DELAR
1. Power Sleeve – Designad för att förbättra  bekvämlighet

och effekt av Pacey Cuff™.

2. Pacey Cuff™ - designad för att förhindra urinläckage utan
att blodflödet påverkas

SE INSTRUKTIONSVIDEO 
PÅ  WWW.WELLPIO.COM


