
 

 

 

 

 

 

 

 

 
UROX - et fleksibelt system til mænd, der ønsker at have en aktiv hverdag trods et liv 
med inkontinens. 
 
Et mere værdigt liv - UROX giver brugeren fuld bevægelsesfrihed og kan skåne 
manden med inkontinens for at bruge ble eller lignende. 
 
En sikker og tryg løsning - UROX er designet til at være tæt og sikkert, så brugeren 
trygt kan benytte det offentligt uden at tænke på, om der er et toilet i nærheden. 
 
En aktiv og friere hverdag - UROX er særdeles velegnet til den inkontinente bruger 
med en aktiv hverdag. Selv ved sport, havearbejde o.lign. - hjælper UROX til en friere 
hverdag. 
 
En besparende løsning - UROX-koppen kan genbruges op til 30 gange og er derfor et 
billigt og miljøvenligt alternativ til f.eks. engangsbleer. 
 
UROX urinopsamlingssystem består af: 
 
• UROX Dag 
• UROX Gamache 
• UROX Fixeringsbukser 
 
UROX-produkterne er lette at anvende, kan genbruges og bør rengøres med UROX 
skyllemiddel*.  

  

UROX Urinopsamlingssystem til mænd   



UROX Dag (også betegnet som ”Koppen”) 
En blød og elastisk membran holder koppen fast på penis og  
sørger for at koppen slutter tæt, så man ikke drypper. Koppen er let 
at tage af og på. Der er ingen klæbe- eller fastspændings-
anordninger. 
 
UROX Fixeringsbukser 
UROX Fixeringsbukser til fastholdelse af kop og slange. Sikrer at koppen altid sidder 
rigtigt, og at slangen ikke får et knæk. Med disse underbukser mærkes det stort set 
ikke, at man har koppen på. De er behagelige, elastiske og har ingen generende 
syninger bagpå. 
 
UROX Gamache 
UROX Gamachen sidder på underbenet. Den indeholder posen, hvor urinen 
opbevares. Den er meget behagelig at have på - lavet i et anatomisk design med 
elastisk stof til at holde den på plads. En velcrostrop sikrer, at gamachen ikke glider 
ned, når den er ved at være fuld. Udløbshanen bukkes op, så den ikke ses under 
buksebenet. Gamachen kan rumme 600 ml og er forsynet med en kontraventil, der 
forhindrer urin i at løbe tilbage i UROX koppen. 

 

Varenr. HMI-nr. Str. Længde/beskrivelse 

7010 62244 - UROX Startpakke 

1011 62241 S UROX Dag 

1012 125225 M UROX Dag 

1013 125228 L UROX Dag 

1014 125231 XL UROX Dag 

2011 73995 S UROX Gamache 

2012 125242 M UROX Gamache 

2013 125245 L UROX Gamache 

2014 125248 XL UROX Gamache 

3011 73990 S UROX Fixeringsbukser 

3012 125233 M UROX Fixeringsbukser 

3013 125236 L UROX Fixeringsbukser 

3014 125239 XL UROX Fixeringsbukser 

4014 - Onesize UROX Toilettaske 

4015 - 250 ml UROX Skyllemiddel* 

Se brugervejledning her, og læs mere på HMI-basen 

Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85  KONTAKT 

UROX Urinopsamlingssystem til mænd   

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54393&art0=62570&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54395&art0=62567&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54395&art0=119898&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54395&art0=119899&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54395&art0=119900&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54392&art0=75089&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54392&art0=119904&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54392&art0=119905&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54392&art0=119906&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54394&art0=75084&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54394&art0=119901&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54394&art0=119902&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54394&art0=119903&nart=1
https://e0533e58-89fc-4d34-bb86-dc36a1062151.usrfiles.com/ugd/e0533e_ff433af4144a452c8a3b73a460dd91a2.pdf
https://hmi-basen.dk/r13x.asp?linkinfo=56276&ssupterm=carepartner
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

