
  
NAVODILA ZA UPORABO

 

UDOBJE
Obroček za uriniranje HAREX je izdelan iz sanitarno
neoporečne ustrezne visokokakovostne plastike, ki je
tehnološko preizkušena, da preprečuje vpijanje tekočin. Mere 
naprave so 48 x 54 x 18 mm, zato je poleg tega, da je varna, 
tudi majhna in zelo udobna. Ko je naprava nameščena, ne vi 
ne kdo drug ne bo opazil, da jo nosite. Pripomoček HAREX je 
popolnoma nastavljiv, premakniti morate le ročico za 
nastavitev, da ga prilagodite potrebnemu pritisku.

OMOGOČA PRETOK KRVI
Naprava ne pritiska na stranice penisa, zato jo lahko nosimo 
več ur, vendar je priporočljivo, da napravo HAREX odstranite 
ponoči med spanjem, da se penis umiri. Med ležanjem lahko 
namesto tega uporabite zaščitno podlogo. Če je trebanapravo 
uporabiti med ležanjem, trak sprostite, da bo pritisk z blažjim 
pritiskom, kot če bi ga uporabili podnevi.

ŠKATLA ZA SHRANJEVANJE
Komplet vsebuje etuji za nošenje in/ali shranjevanje naprave. 
Izdelana je iz plastike, zato jo lahko po potrebi higiensko 
operete.

LAHKO ČIŠČENJE
Napravo lahko enostavno očistite ročno s toplo vodo in milom. 
V celoti je izdelana iz sanitarno neoporečne plastike. Ker 
naprava HAREX nima kovinskih elementov, greste lahko brez 
težav skozi sisteme za odkrivanje kovin, ki se uporabljajo na 
letališčih, železniških postajah itd.

 

POMEMBNI NASVETI
Če naravne potrebe po praznjenju mehurja ne zaznavamo, je 
priporočljivo, da napravo sproščamo vsake 2 ali 3 ure, da se 
izognemo prekomernemu praznjenju mehurja.

Namestitev uretralne blazine: Ko nameščate napravo, se 
prepričajte, da je tlačna blazinica, ki pritiska na sečnico v 
pravilnem položaju in da ni napačno nameščena. Tako bo 
sečnica ostala popolnoma zaprta in tako se boste izognili 
uhajanju urina.

Obrezani bolniki: Napravo uporabljajte neposredno za glavo 
penisa. Če ste nekoliko predebeli ali niste obrezani, pred 
namestitvijo naprave povlecite nazaj sprednji del kože, kar bo 
preprečilo premikanje naprave zaradi pritiska na dnu penisa.

Številčenje pasu: na pasu za nastavitev so dodane številke, 
tako da imate osebno referenco za popoln položaj. Tako 
lahko napravo vedno namestite v za vas optimalen položaj.

 

NAMESTITEV NAPRAVE
1 Premaknite ročico za nastavitev pasu (B) navzdol, sprostite in 
zataknite trak.
2 Penis vstavite v napravo.
3 Prilagodite pas (C) obliki penisa.
4 Premaknite ročico (B) navzgor in pritrdite pas (C).
5 Premaknite aktivator pritiska (A) navzgor, da blokirate 
sečnico..
Območje genitalij naj bo čisto, da se izognete draženju.

Če se opazite, da je pripomoček napačno nameščen, 
bodisi zaradi neprijetnega pritiska bodisi zaradi blage 
bolečine, je to znak, da je pripomoček pretesen. Trak 
nekoliko popustite. Preverite, ali na koži penisa ni gub, saj 
bi to lahko povzročilo nelagodje. S pravim zategovanjem 
se morate počutiti udobno.

    

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE
6 Aktivator pritiska premaknite navzdol (A)
7 Sprostite nastavitveni vzvod (B) in sprostite pas, tako da 
je dovolj prostora za odstranitev penisa iz naprave.

URINIRANJE
8 Premaknite aktivator pritiska na sečnico (A) navzdol. 
Naprava bo sprostila pritisk in lahko začnete urinirati.
9 Ko končate premaknite aktivator pritiska (A) v začetni 
položaj.

Pas je zasnovan tako, da se z rahlim pritiskom na sečnico 
fiziološko pritrdi na penis in tako ustavi iztekanje urina. V 
primeru nepravilne namestitve lahko povzroči bolečino, 
zato obvezno upoštevajte opisana navodila.
Če ste v dvomih, nam pošljite elektronsko sporočilo in z 
veseljem bomo pomagali.
Imamo odgovore na vsa vaša vprašanja.

POGOJI IN DOLOČILA
Napravo uporabljate na lastno odgovornost in tveganje. Če 
imate zdravstvene težave, ki niso povezane z inkontinenco, 
se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.
Če se pojavijo težave, jo morate nemudoma prenehati 
uporabljati in o tem obvestiti svojega zdravnika.

Urinska inkontinenca prizadene na milijone moških po vsem 
svetu. Nekateri popolnoma izgubijo nadzor nad urinom, pri 
drugih pa lahko pride do stalnega neprostovoljnega kapljanja 
urina. Naprava za uriniranje je najboljša rešitev za aktivno in 
zdravo življenje.

HAREX je naprava, ki se namesti tik pod glavico penisa in z 
nežnim pritiskom na njegovo podlago preprečuje in nadzoruje 
nehoteno uhajanje urina.
Je majhen, udoben in popolnoma nastavljiv. Izdelana je iz 
materialov, ki jih je mogoče prati, in kar je najpomembneje, 
izboljša kakovost življenja in povrne vsakodnevno 
normalnost, saj osebo razbremeni omenjenih težav.

SI
POZOR
Pred uporabo naprave natančno 
preberite navodila.

T: (+34) 943 291 918
info@harex.net

Polígono Txalaka-Araneder
 Calle Troya 18, Pabellón 6-A5
20115 Astigarraga, Gipuzkoa

España

 
Naprava za nadzor 

moške incontinence
   

Ročico premaknite 
navzgor, da zapnete 
pas.

4 Sprostite ročico, da sprostite 
pas; penis izvlecite iz 
naprave.

72 Vstavite penis v 
napravo. 3 Pas prilagodite obliki 

penisa.
Začetna nastavitev.

NAMESTITEV NAPRAVE

5 Aktivator pritiska 
premaknite navzgor1 Premaknite ročico 

navzdol, da sprostite 
pas.

6 Aktivator pritiska 
premaknite navzdol.

Aktivator pritiska 
premaknite navzdol.8 Ko končate, aktivator 

pritiska vrnite v začetni 
položaj.
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