
Surgicare
Urihesive™  strips
15 strips    120mm x 15mm 15 strips    120mm x 15mm
to aid the management of
urinary incontinence

1. Remove the hair at the base of the penis if necessary.
2. Cut the Urihesive™ strip to a length which will just meet
 when wrapped around the penis.
3. Expose the adhesive surface
 on one side of the Urihesive™
 strip by removing the release
 paper and apply the Urihesive™
 strip around the penis (A).
 Firm adhesion is ensured if the
 strip is held in place for about
 15 seconds.

Surgicare
Urihesive™  strips
Hulpmiddel bij de behandeling 
van urinaire incontinentie

Urihesive™ strips are prepared from non-sensitising ingredients 
including gelatin, pectin, sodium carboxymethylcellulose and 
polyisobutylene.
Urihesive™ strips make the management of urinary inconti-
nence in men (using condom type devices) more acceptable by 
providing comfortable leak free adhesion of the condom to 
the penis avoiding the risk of irritation and soreness often 
associated with other types of adhesive.

Applying the Urihesive™ strip
release paper

Urihesive™ strip

release paper
1. Verwijder zonodig het haar rondom de penis.
2. Knip de Urihesive™ strip af op de lengte waarop deze
 precies om de penis past.
3. Verwijder het afdekpapier aan
 één kant van de Urihesive™
 strip zodat het plakgedeelte
 vrijkomt. Plak de Urihesive™
 strip om de penis (A). Houd
 de strip 15 seconden goed op
 zijn plaats.

Urihesive™ strips zijn gemaakt van niet irriterende 
ingrediënten waaronder gelatine, pectine, sodium 
caboxymethyl cellulose en polyisobuthyleen.

Urihesive™ strips maken de behandeling van urinaire 
incontinentie systemen bij mannen (condoomachtige 
systemen) acceptabeler. Een comfortabele lekvrije hechting 
van het condoom aan de penis helpt de kans op irritaties en 
pijnlijkheden voorkomen.

verwijder afdekpapier

Urihesive™ strip

verwijder afdekpapier

Gebruik van de Urihesive™ strip
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4. Remove the release paper from the outer surface of the
 Urihesive™ strip (B).
5. Remove any traces of talc or other protection from
 the inside of the condom.
6. Roll on the urine collecting device so that the collar
 comes behind the Urihesive™ strip and squeeze onto
 the Urihesive™ surface to ensure a secure seal (C). It
 is important that the collecting device is of suitable
 diameter and length so that creasing on top of the
 Urihesive™ strip does not occur and that twisting of the
 device below the end of the penis is avoided.
7. The Urihesive™ strip should be replaced each day when
 the condom is changed.
8. Any residue of the Urihesive™ remaining on the skin
 after removing the strip may be cleaned away with
 soap and water.
This device is for single-use only and should not be re-used. 
Re-use may lead to increased risk of infection or cross 
contamination. Physical properties of the device may no 
longer be optimal for intended use.  
If during the use of this device or as a result of its use a serious 
incident has occurred, please report it to the manufacturer and 
to your national authority.
After use, this product may be a potential biohazard. Handle and 
dispose of in accordance with accepted medical practice and 
applicable local laws and regulations.

4. Verwijder vervolgens het afdekpapier aan de buitenkant
 van de strip (B).
5. Zorg dat het condoom aan de binnenkant goed
 schoon is en verwijder eventueel sporen van talk.
6. Rol het urine opvangsysteem om de penis, tot de rand
 achter de Urihesive™ strip komt. Druk het stevig op
 de Urihesive™ strip voor een goede hechting (C). Het
 is belangrijk dat het opvangmateriaal de juiste diameter
 heeft zodat kreuken en plooien op de Urihesive™ strip
 niet voorkomen en dat verwringen om de penis wordt
 vermeden.
7. De Urihesive™ strip moet elke dag worden vervangen
 wanneer ook het condoom wordt verwisseld.
8. Elk overblijfsel van de Urihesive™ strip dat op de huid
 achterblijft na het verwijder van de strip kan worden
 weggewassen met water en zeep.
Dit hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag niet 
opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan een verhoogd risico 
op infectie of kruisbesmetting met zich meebrengen. Mogelijk 
zijn de fysieke eigenschappen van het hulpmiddel niet meer 
optimaal voor het beoogde gebruik.
Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van 
het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, moet u dit 
melden aan de fabrikant en uw nationale instantie.
Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico zijn. 
Hanteren en weggooien in overeenstemming met geaccepteerde 
medische praktijk en toepasselijke lokale wet- en regelgeving.
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