
 Засоби при нетриманні сечі в чоловіків
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Безкоштовне забезпечення людей 
з інвалідністю сечо приймачами та 
уропрезервативами

Відповідно до законодавства України особам з інвалідністю 
і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових 
умовах засоби реабілітації, вироби медичного призначення, 
зокрема сечоприймачі та уропрезервативи.

Кроки до безкоштовного забезпечення 
сечоприймачами та уропрезервативами

Отримати групу інвалідності

Отримати ІПР

Звернутися з заявою до лікаря

coloplast.ua



Сечоприймальна система 
Conveen® (Конвін)

Сечоприймальна система Conveen (Конвін) розроблена 
з урахуванням анатомічних і фізіологічних потреб чоловіків 
та складається з 3-х компонентів:

Використання сечоприймальної системи 
Conveen® (Конвін)

Уропрезерватив Сечоприймач Ремінець Сечоприймальна
система

Крок 1

Надягніть 
уропрезерватив 
 

Крок 2

Прикріпіть сечо-
приймач до ноги 
за допомогою 
ремінців

Крок 3

З’єднайте 
уропрезерватив 
і сечоприймач

Крок 4

Опорожніть 
сечоприймач 
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Зовнішній уропрезерватив 
Conveen® Optima (Конвін Оптіма) 

 z Самоклеючий
 z Без латексу
 z Ø — 25, 28, 30, 35, 40 мм

Зовнішній уропрезерватив самоклеючий виготовлений із 
силікону, не містить латексу.

Потовщений гофрований зливний порт забезпечує 
постійний, безперебійний відтік сечі.

Внутрішня поверхня уропрезерватива — адгезив, що 
забезпечує надійне кріплення. 

Стрічка-петелька дозволяє розкрутити уропрезерватив 
людям з обмеженою рухливістю рук. 

Зовнішній уропрезерватив поставляється в компактному 
пластиковому контейнері з кольоровим кодуванням для 
зручності використання.

Розмір Каталожний номер

Ø 25 мм 22025

Ø 28 мм 22028

Ø 30 мм 22030

Ø 35 мм 22035

Ø 40 мм 22040

Зовнішній уропрезерватив Conveen Optima (Конвін Оптіма) 
самоклеючий
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Зовнішній уропрезерватив 
Conveen® Security+ (Конвін Секюріті+)

 z Самоклеючий
 z Без латексу
 z Ø — 25, 30, 35, 40 мм

Зовнішній уропрезерватив самоклеючий виготовлений 
з термопластичного еластомеру, не містить латексу.

Потовщений гофрований зливний порт забезпечує 
постійний, безперебійний відтік сечі.

Внутрішня поверхня уропрезерватива — адгезив, що 
забезпечує надійне кріплення.

Розкручується за допомогою стрічки. 

Пластиковий аплікатор для безконтактної фіксації.

Розмір Каталожний номер

Ø 25 мм 5225

Ø 30 мм 5230

Ø 35 мм 5235

Ø 40 мм 5240

Зовнішній уропрезерватив Conveen Security +  
(Конвін Секюріті+) самоклеючий

(050) 437 30 30  •  (067) 516 30 30 coloplast.ua



9

Зовнішній уропрезерватив 
Conveen® (Конвін)

 z Самоклеючий
 z Містить латекс
 z Ø — 25, 30, 35 мм

Зовнішній уропрезерватив самоклейний виготовлений 
з гіпоалергенного латексу.

Потовщений гофрований зливний порт забезпечує 
постійний, безперебійний відтік сечі.

Внутрішня поверхня уропрезерватива — адгезив, що 
забезпечує надійне кріплення.

Розкручується за допомогою стрічки. 

 Пластиковий аплікатор для безконтактної фіксації.

Розмір Каталожний номер

Ø 25 мм 5200

Ø 30 мм 5205

Ø 35 мм 5210

Зовнішній уропрезерватив Conveen (Конвін) самоклеючий 
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Зовнішній уропрезерватив 
Conveen® (Конвін)

 z З липкою смужкою
 z Містить латекс
 z Ø — 25, 30, 35 мм

Зовнішній уропрезерватив з липкою смужкою виготовлений 
з гіпоалергенного латексу.

Потовщений гофрований зливний порт забезпечує постій-
ний, безперебійний відтік сечі.

Уропрезерватив укомплектований липкою смужкою 
з двостороннім гідкроколоїдним адгезивом, що забезпечує 
надійне кріплення.

Розмір Каталожний номер

Ø 25 мм 5125

Ø 30 мм 5130

Ø 35 мм 5135

Зовнішній уропрезерватив Conveen (Конвін) 
з липкою смужкою
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Сечоприймач ножний Conveen® 
Security+ (Конвін Секюріті+)
Об’єм 750 мл, дренажна трубка 50 см

 z Антирефлюксний клапан
 z Гнучка гофрована дренажна 

трубка
 z Можливість вкорочення 

дренажної трубки
 z Подвійна пропайка 

зовнішнього краю
 z Зливний клапан-защіпка

 z Антирефлюксний клапан
 z Гнучка дренажна трубка
 z Можливість вкорочення 

дренажної трубки
 z Подвійна пропайка 

зовнішнього краю
 z Зливний клапан-защіпка
 z Мірна шкала дозволяє 

контролю вати кількість 
рідини всередині

Гнучка гофрована дренажна трубка забезпечує захист та 
вільний відтік сечі навіть при згинанні трубки. 

Сечоприймач можна закріпити на нозі за допомогою ремінця 
Конвін (кат. № 05050). 

Зливний клапан у вигляді защіпки зручний у використанні 
навіть для людей з обмеженою функцією рук.

Сечоприймач можна закріпити на нозі за допомогою ремінця 
Конвін (кат. № 05050).

Зливний клапан у вигляді защіпки зручний у використанні 
навіть для людей з обмеженою функцією рук.

Комбінований мішок Conveen® 
Standard (Конвін Стандарт)
Об’єм 1500 мл, дренажна трубка 90 см

Кат. № 05167 Кат. № 05062

(050) 437 30 30  •  (067) 516 30 30 coloplast.ua
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Назва Об’єм 
мішка

Дренажна 
трубка 

Каталожний 
номер

Сечоприймач 
Conveen Security+ 
(Конвін Секюріті+) 
ножний,
гофрована трубка

750 мл 50 см 05167

Сечоприймач 
Conveen Standard 
(Конвін Стандарт), 
комбінований 
мішок

1500 мл 90 см 05062

Сечоприймач 
Conveen Basic 
(Конвін Бейсік), 
приліжковий

2000 мл 100 см 21804

Сечоприймачі Conveen (Конвін)

Сечоприймач приліжковий 
Conveen® Basic (Конвін Бейсік)
Об’єм 2000 мл, дренажна трубка 100 см

 z Антирефлюксний клапан
 z Подвійна пропайка 

зовнішнього краю
 z Зливний клапан Т-подібної 

форми
 z Защіпка слайд екшин теп
 z Мірна шкала дозволяє 

контролювати кількість 
рідини всередині

Сечоприймач виготовлений з міцного матеріалу. Зовнішній 
край має подвійну пропайку

Кат. № 21804
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Ремінець Conveen® (Конвін) 
до ножного сечоприймача

 z Ремінці Conveen (Конвін) 
призначені для кріплення 
сечоприймача до ноги.

 z В упаковці є 2 ремінці для 
фіксації верхньої та нижньої 
частини сечоприймача.

 z Ремінці забезпечують 
комфортну й надійну 
фіксацію сечоприймача на 
нозі.

Кат. № 05050

Відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення 
медичними виробами та іншими засобами визначено 
кількість та строки надання:

Найменування виробу Строк Кількість

Сечоприймачі 1 місяць 30 шт

Зовнішні уропрезервативи 1 місяць 30 шт

Фіксуючі стрічки/ремінці 
сечоприймача до ноги/ліжка

3 місяці 2 шт

Сечоприймачі Конвін (кат. №05167, №05062, 
№21804) містять спеціальні прорізи для 
кріплення мішка.

Безкоштовне забезпечення людей 
з інвалідністю сечо приймачами та 
уропрезервативами

(050) 437 30 30  •  (067) 516 30 30
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