
Worki do zbiórki moczu
Komfort i dyskrecja w każdej sytuacji



Dlaczego zaktualizowaliśmy asortyment i wzornictwo worków 
do zbiórki moczu Conveen®?
W Coloplast chcemy, aby nasze produkty ułatwiały życie naszym 

klientom. Oferując bezpieczeństwo, komfort i higienę, uważamy, że nasze 

worki do zbiórki moczu powinny być atrakcyjne wizualnie i powinny 

zapewniać użytkownikowi poczucie swobody.

Jak nowy wygląd zapewnia dyskrecję?
Teraz worek do zbiórki moczu posiada wzór w kropki, który w połączeniu 

z półprzezroczystym materiałem sprawia, że nie będzie się zbyt mocno 

odróżniać od skóry. Dzięki temu worek, wraz z zawartością moczu, jest 

prawie niewidoczny, nawet pod cienkim, jasnym ubraniem.

Dyskretny wzór w kropki oraz ich subtelny szary kolor i logo sprawiają, 

że worek nie ma medycznego wyglądu, dzięki czemu jest mniej 

widoczny na ciele.

Czy paski mocujące do worka do zbiórki moczu także 
zmieniły kolor?
Tak, zmieniliśmy kolor taśm pasków mocujących z koloru białego na 

szary w celu dostosowania do nowego półprzezroczystego worka 

do zbiórki moczu na nogę. Szary kolor został wybrany ze względu na jego 

zdolność współgrania ze skórą pod ubraniem, które jest w jasnym kolorze 

– nie będzie widoczny pod parą białych spodni lub szortów.

Dlaczego worki do zbiórki moczu na noc mają biały kolor, a nie 
półprzezroczysty, jak worki do zbiórki moczu na nogę?
Potrzeba dyskrecji jest mniej znaczącą w workach do zbiórki moczu na noc 

niż w workach do zbiórki moczu na nogę, gdyż nie są one noszone na ciele.

Tylna strona worków do zbiórki moczu Conveen® na noc pozostała biała.

Nowy worek do zbiórki moczu Conveen® Security+ na nogę ma inny 
kształt niż worek do którego jestem przyzwyczajony – dlaczego?
Zaktualizowany worek do zbiórki moczu Conveen Security+ na nogę ma 

dłuższy, węższy kształt, a zgrzew komór worka został umieszczony niżej, 

gdyż jest to najbardziej efektywne.

Nowy kształt i profi l sprawiają, że worek dopasowuje się do ciała bardziej 

naturalnie, zwłaszcza podczas noszenia na podudziu. Płaski profi l 

zmniejsza odkształcenia i zapewnia dyskrecję.

Projekt opakowania również wydaje się zmieniony?
Tak, wszystkie sterylne i zapakowane worki do zbiórki moczu oraz paski 

mocujące mają teraz nowe opakowanie, które zawiera fi rmowy, 

turkusowy kolor Coloplast.

Turkusowy kolor na opakowaniu jest używany w celu wskazania miejsca, 

które należy oderwać, nacisnąć lub pociągnąć, aby otworzyć opakowanie.

Aktualizacja asortymentu

Wszystko co powinieneś wiedzieć o aktualizacji 

asortymentu worków do zbiórki moczu
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Stosowanie kompletnego systemu do zbiórki moczu 

zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo niż 

pieluchomajtki czy stałe cewniki wewnętrzne (np. typu 

Foley). Użytkownicy nie muszą przejmować się 

zamoczonym ubraniem czy też nieprzyjemnym 

zapachem. Zmniejszone jest również ryzyko 

podrażnienia skóry, powstania odleżyn oraz infekcji 

dróg moczowych.

Coloplast oferuje użytkownikom szeroką gamę 

worków do zbiórki moczu Conveen. Obejmuje ona 

zarówno worki do mocowania na nodze, jak i do 

nocnej zbiórki moczu. Użytkownik może wybrać 

worek o odpowiadającej mu pojemności, długości 

drenu, oraz budowie. Coloplast zapewnia możliwość 

dopasowania produktów do indywidualnych potrzeb, 

aby użytkownicy mogli czuć się komfortowo, 

bezpiecznie i pewnie.

Osoby z wyłonioną nefrostomią mają możliwość 

wyboru takiego worka do zbiórki moczu 

z asortymentu Coloplast, który będzie najlepiej 

odpowiadał indywidualnym potrzebom, poprawiając 

jakość ich życia. 

W zaopatrzeniu urologicznym 

pacjenci mogą skorzystać 

z pełnej refundacji worków 
do zbiórki moczu.

Cewnik zewnętrzny 

Freedom lub 

Conveen

Dren łączący cewnik 

z workiem do zbiórki 

moczu

Paski do mocowania 

worka na nodze

Worek do zbiórki 

moczu Conveen

Idealne rozwiązanie dla nefrostomii

Kompletny system do zbiórki moczu Coloplast
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Conveen®

Najważniejsze cechy worków

Zawór antyzwrotny
Wszystkie worki Conveen 

posiadają system chroniący przed 

cofaniem się moczu, bez względu 

na pozycję ciała.

Miękka wyściółka fi zelinowa
Każdy worek Conveen posiada 

wyściółkę fi zelinową, która chroni 

skórę przed odparzeniami.

Wygodny zaciskany zawór 
odpływowy
Worki Conveen do zbiórki moczu 

na nogę są łatwe do opróżnienia 

nawet dla osób o niepełnej 

sprawności manualnej.
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Antyskrętny dren
Antyskrętna budowa drenu 

gwarantuje ciągłą drożność, dając 

większe poczucie pewności 

użytkownikowi.

Możliwość docięcia
Specjalna budowa drenu 

w workach Conveen umożliwia 

jego docięcie na odpowiednią 

długość, co ułatwia swobodne 

poruszanie się.

Dwuetapowy zawór odpływowy
Worek do nocnej zbiórki moczu 

Conveen Security+ posiada nowy 

zawór odpływowy. Dwuetapowe 

otwieranie zaworu zapobiega 

przypadkowemu otwarciu oraz 

umożliwia kontrolę szybkości 

wypływu moczu podczas 

opróżniania worka.
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Rodzina worków 

do zbiórki moczu Conveen®

Conveen Standard

Conveen Security+ Conveen Security+ Sterylny

Conveen Contour Conveen Security+

Worek do nocnej zbiórki moczu

Worki do zbiórki moczu na nogę
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Worki do zbiórki moczu na nogę

Wewnętrzna strona łydki Wewnętrzna strona uda

1.  Worek do zbiórki moczu może być noszony zarówno po wewnętrznej, jak i po zewnętrznej stronie nogi.

2.  Umocowanie worka na łydce ułatwia opróżnianie worka.

3.  Większość drenów może być przycięta i w ten sposób dopasowana do indywidualnych potrzeb.

4.  Niektóre z worków mają budowę wielokomorową.

5.  Lekkie nawilżenie łącznika worka może ułatwić połączenie go z cewnikiem.

6.  Jeśli występuje ograniczone czucie w nogach, nie należy używać pasków do worków w nocy. Lepiej w tej 

sytuacji położyć worek płasko na łóżku lub umocować przy łóżku za pomocą specjalnego wieszaka.

Zewnętrzna strona łydki

Propozycje miejsc umocowania worka do zbiórki moczu

Zalecenia i wskazówki
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Zaktualizowany worek do zbiórki moczu Conveen Security+ na nogę ma dłuższy, węższy kształt. Zgrzew komór 

worka został umieszczony niżej, gdyż jest to najbardziej efektywne. Nowy kształt i profi l sprawiają, że worek 

dopasowuje się do ciała bardziej naturalnie, zwłaszcza podczas noszenia na podudziu. Płaski profi l zmniejsza 

odkształcenia i zapewnia dyskrecję. Wykonany z materiału wolnego od PVC.

Dren karbowany 
•  całkowicie antyskrętny

•  optymalne zabezpieczenie swobodnego 

przepływu moczu

•  dren można przycinać na wszystkich gładkich 

powierzchniach

•  worek może być umieszczony wygodnie 

bez nadmiaru drenu

•  gładkie powierzchnie drenu zapobiegają 

rozprzestrzenianiu się bakterii, co minimalizuje 

ryzyko infekcji

Miękka wyściółka fi zelinowa
•  wygodna w noszeniu

•  pozwala skórze oddychać

Conveen® Security+

Worek do zbiórki moczu na nogę, 

500 ml, z drenem karbowanym 30 lub 50 cm

Numer katalogowy 

• 5160 z drenem 30 cm

• 5161 z drenem 50 cm

Zawór antyzwrotny
•  zapobiega cofaniu się moczu

•  zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Wygodny i bezpieczny zaciskowy zawór 
odpływowy
•  łatwy w obsłudze, nawet dla osób z ograniczoną 

sprawnością manualną

•  możliwość opróżnienia worka

•  prosty w użyciu, widać kiedy worek jest otwarty 

lub zamknięty

• „kliknięcie” informuje, że zawór jest zamknięty
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Budowa wielokomorowa
• kształt worka dopasowany do kształtu nogi

• dyskretny i wygodny

•  dostępny w dwóch rozmiarach/pojemnościach: 

600 lub 800 ml

Miękka wyściółka fi zelinowa
•  wygodna w noszeniu

•  pozwala skórze oddychać

Zawór antyzwrotny
•  zapobiega cofaniu się moczu

•  zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Dren gładki
•  wykonany z bardzo elastycznego materiału, 

pozwala na swobodę ruchu użytkownika

•  dren antyskrętny – zapewnia prawidłowy 

przepływ moczu

•  dren może być docięty do wymaganej długości

Wygodny i bezpieczny zaciskowy zawór 
odpływowy
•  łatwy w obsłudze, nawet dla osób z ograniczoną 

sprawnością manualną

•  możliwość opróżnienia worka

•  widać kiedy worek jest otwarty lub zamknięty

• „kliknięcie” informuje, że zawór jest zamknięty

Conveen® Contour

Worek do zbiórki moczu na nogę, 

600 lub 800 ml, z gładkim drenem 45 cm

Numer katalogowy 

• 5170 o pojemności 600 ml

• 5174 o pojemności 800 ml

Worek ten jest wyjątkowy, ponieważ posiada wiele komór, dzięki którym jest bardzo dyskretny w noszeniu. 

Komory równomiernie rozprowadzają wpływający do worka mocz, dzięki czemu worek jest mniej widoczny 

podczas noszenia. Jego kształt idealnie dopasowuje się do kształtu nogi. Miękka wyściółka fi zelinowa pozwala 

skórze oddychać, dzięki czemu noszenie worka jest wygodne i bezgłośne w użyciu.
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Worek o dużej pojemności, który może być przydatny w nocy oraz w sytuacjach, kiedy częste opróżnianie 

małego worka może być trudne. Worek można zawiesić na brzegu łóżka lub wózka, ale przystosowany jest 

również do noszenia na nodze.

Conveen® Standard

Worek na nogę lub do nocnej zbiórki moczu, 

1500 ml, z gładkim drenem 90 cm

Numer katalogowy 

• 5062

Miękka wyściółka fi zelinowa
•  wygodna w noszeniu

•  pozwala skórze oddychać

Zawór antyzwrotny
•  zapobiega cofaniu się moczu

•  zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Dren gładki
•  wykonany z bardzo elastycznego materiału, 

pozwala na swobodę ruchu użytkownika

•  dren antyskrętny – zapewnia prawidłowy 

przepływ moczu

•  dren może być docięty do wymaganej długości

Wygodny i bezpieczny zaciskowy zawór 
odpływowy
•  łatwy w obsłudze, nawet dla osób z ograniczoną 

sprawnością manualną

•  możliwość opróżnienia worka

•  widać kiedy worek jest otwarty lub zamknięty

• „kliknięcie” informuje, że zawór jest zamknięty
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1.  Worek na noc powinien być umiejscowiony poniżej pęcherza – jest to ważne dla utrzymania ciągłości 

przepływu moczu.

2.  Dla utrzymania higieny, ważne jest aby worek do zbiórki nocnej nie leżał na podłodze. W tym wypadku lepiej 

użyć specjalnego wieszaka.

3.  Jeżeli podczas snu stosowane są paski mocujące, należy je poluzować, aby zmniejszyć ryzyko 

przypadkowego odłączenia worka.

4.  Jeśli w trakcie snu są skłonności do „wiercenia się”, bezpieczniej jest stosować worki z karbowanym drenem, 

aby zapewnić ciągłość przepływu moczu.

5.  Połączenie worka na noc z workiem na nogę zwiększa pojemność systemu i zmniejsza ryzyko infekcji.

Worki do zbiórki moczu na noc

Zalecenia i wskazówki

Numer katalogowy 

• 21346

Dren karbowany
•  bardzo długi dren karbowany – 140 cm, daje większe 

bezpieczeństwo i swobodę podczas snu, bez ryzyka 

skręcenia drenu i zatkania odpływu moczu

•  całkowicie antyskrętny

•  optymalne zabezpieczenie swobodnego 

przepływu moczu

•  dren można przycinać na wszystkich gładkich 

powierzchniach

•  worek może być umieszczony wygodnie bez nadmiaru drenu

•  gładkie powierzchnie drenu zapobiegają rozprzestrzenianiu 

się bakterii, co minimalizuje ryzyko infekcji

Duża pojemność worka 
•  2000 ml daje możliwość spokojnego snu w nocy 

bez konieczności opróżniania worka

Bezpieczny dwufazowy zawór odpływowy
•  Dwuetapowe otwieranie zaworu zapobiega przypadkowemu 

otwarciu oraz umożliwa kontrolę szybkości wypływu moczu 

podczas opróżniania worka.

Zawór antyzwrotny
•  zapobiega cofaniu się moczu

•  zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Conveen® Security+ 

Worek do nocnej zbiórki moczu, 

2000 ml, z drenem karbowanym 140 cm

UWAGA Worek ten nie posiada miękkiej wyściółki fi zelinowej i jest przeznaczony tylko do zawieszania przy łóżku
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Akcesoria

Paski mocujące 

W oferowanym asortymencie akcesoriów znaleźć można dwa rodzaje pasków mocujących przeznaczonych 

do umieszczenia worka do zbiórki moczu na nodze. O wyborze pasków każdy użytkownik może zadecydować 

sam wedle własnych potrzeb i wygody. Oba rodzaje pasków wykonane są z poliestru z rozciągliwym nylonem 

pozwalającym na niezakłócone krążenie krwi i wygodę w noszeniu. Oba rodzaje pasków nie zawierają lateksu, 

są wielokrotnego użytku, można je prać oraz docinać.

1.  Paski mocujące Conveen z guzikami – guziki należy wpiąć w oczka worka do zbiórki moczu na nogę.

 

2.  W celu zamocowania worka paski mocujące Conveen należy przewlec przez oczka w worku do zbiórki 

moczu. Zaletą tych pasków są dodatkowe paski silikonowe umieszczone po ich wewnętrznej stronie.  

Zapobiegają one ewentualnemu ślizganiu i zsunięciu się pasków z nogi.

Wieszak do worków

Wieszak może być zastosowany w celu wygodnego zawieszenia worka do nocnej zbiórki moczu przy łóżku, 

wózku inwalidzkim lub na ścianie.
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Akcesoria

nazwa opakowanie
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

Paski mocujące Conveen

z guzikami
1 kpl. 10 5050

Paski mocujące 

Moveen*

z dodatkowym 

paskiem silikonowym

1 kpl. 10 21380

Wieszak do worków 1 szt. 10 5070

Conveen Prep 1 saszetka 54 62042

Worki do zbiórki moczu

nazwa
pojemość
/ dł. drenu

ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

Conveen 

worek do zbiórki nocnej 

z gładkim drenem

1,5 l / 90 cm 10 5062

Conveen Security+

worek na nogę 

z karbowanym drenem

0,5 l / 30 cm 10 5160

0,5 l / 50 cm 10 5161

Conveen 

worek konturowy 

z gładkim drenem

0,6 l / 45 cm 10 5170

0,8 l / 45 cm 10 5174

Conveen Security+ 

worek do zbiórki nocnej 

z karbowanym drenem

2,0 l / 140 cm 10 21346

Conveen Security+ 

Sterylny worek do zbiórki 

nocnej  z karbowanym 

drenem

2,0 l / 140 cm 10 21356

*UWAGA! Planowana zmiana nazwy w roku bieżącym.
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Conveen Security+ – cewnik zewnętrzny nielateksowy

nazwa rozmiar (mm)
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

Conveen Security+

Cewnik zewnętrzny 

z hydrokoloidowym 

przylepcem (2-częściowy)

 25 30 5025

 30 30 5030

 35 30 5035

Conveen Security+

Cewnik zewnętrzny

samoprzylepny

(1-częściowy)

 21 30 5221

 25 30 5225

 30 30 5230

 35 30 5235

Conveen Security+ super 

Cewnik zewnętrzny 

samoprzylepny z krótką 

koszulką (1-częściowy)

 25 30 22012

 30 30 22013

 35 30 22014

Conveen – cewnik zewnętrzny lateksowy

nazwa rozmiar (mm)
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

Conveen

Cewnik zewnętrzny

z hydrokoloidowym 

przylepcem

(2-częściowy)

 20 30 5120

 25 30 5125

 30 30 5130

 35 30 5135

 40 30 5140

Conveen

Cewnik zewnętrzny

samoprzylepny

(1-częściowy)

 20 30 5212

 25 30 5200

 30 30 5205

 35 30 5210

 40 30 5215

Freedom Clear Advantage – cewnik zewnętrzny silikonowy

nazwa rozmiar (mm)
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

Freedom

Cewnik zewnętrzny 

samoprzylepny

(1-częściowy)

 23 30 5043101002

 28 30 5043301002

 31 30 5043401002

 35 30 5043501002

 40 30 5043601002
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EasiCath – jednorazowe hydrofi lowe powlekane cewniki urologiczne

nazwa rozmiar
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

EasiCath Jednorazowy 

cewnik powlekany 

Nelaton Dziecięcy

CH 8 / 2,7 mm 25 5008

CH 10 / 3,3 mm 25 5010

EasiCath Jednorazowy 

cewnik powlekany 

Nelaton dla Mężczyzn

CH 10 / 3,3 mm 25 5350

CH 12 / 4,0 mm 25 5352

CH 14 / 4,7 mm 25 5354

EasiCath Jednorazowy 

cewnik powlekany 

Nelaton dla Kobiet

CH 10 / 3,3 mm 25 5370

CH 12 / 4,0 mm 25 5372

CH 14 / 4,7 mm 25 5374

SpeediCath – jednorazowe hydrofi lowe powlekane cewniki urologiczne 
gotowe do natychmiastowego użycia

nazwa rozmiar
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

SpeediCath Gotowy 

do użycia hydrofi lowy 

cewnik urologiczny 

Nelaton Dziecięcy

CH06 / 2,0 mm 30 287060

CH08 / 2,7 mm 30 287080

CH10 / 3,3 mm 30 287100

SpeediCath Gotowy 

do użycia hydrofi lowy 

cewnik urologiczny 

Nelaton dla Chłopców

CH06 / 2,0 mm 30 286060

CH08 / 2,7 mm 30 286080

CH10 / 3,3 mm 30 286100

CH12 / 4,0 mm 30 286120

SpeediCath Gotowy 

do użycia hydrofi lowy 

cewnik urologiczny 

Nelaton dla Kobiet

CH06 / 2,0 mm 30 285060

CH08 / 2,7 mm 30 285080

CH10 / 3,3 mm 30 285100

CH12 / 4,0 mm 30 285120

CH14 / 4,7 mm 30 285140

CH16 / 5,3 mm 30 285160

SpeediCath Gotowy 

do użycia hydrofi lowy 

cewnik urologiczny 

Nelaton dla Mężczyzn

CH08 / 2,7 mm 30 284080

CH10 / 3,3 mm 30 284100

CH12 / 4,0 mm 30 284120

CH14 / 4,7 mm 30 284140

CH16 / 5,3 mm 30 284160

CH18 / 6,0 mm 30 284180

SpeediCath Gotowy 

do użycia hydrofi lowy 

cewnik urologiczny 

Tiemann dla Mężczyzn

CH10 / 3,3 mm 30 284900

CH12 / 4,0 mm 30 284920

CH14 / 4,7 mm 30 284940
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Jeżeli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych 

informacji skontaktuj się z nami pod bezpłatnym 

numerem infolinii Telefonicznego Centrum Pacjenta 

Coloplast: 800 269 579.

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu 

intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca z użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania 

do osobistych potrzeb. Nasze rozwiązania dostarczamy osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu oraz 

ranami trudno gojącymi. Pracujemy na całym świecie, zatrudniając blisko 8000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 02/2015. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Infl ancka 4, 00-189 Warszawa.

Coloplast Sp. z o.o. 

ul. Infl ancka 4 

00-189 Warszawa 

tel. (22) 535 60 00

fax (22) 535 60 74

www.coloplast.pl

Wszystko zaczęło się w 1954 r. Pielęgniarka Elise Sorensen 

przejęła się dramatycznymi zmianami w życiu swojej siostry 

wynikającymi z operacji wyłonienia stomii. Thora nie miała odwagi 

wyjść z domu w obawie przed wyciekiem ze stomii w miejscu 

publicznym. Elise zdecydowała się pomóc siostrze wyjść ze 

społecznej izolacji.

Jej pomysł to worek stomijny z przylepcem, który miał dokładnie 

przylegać do skóry. Miał on zapewnić szczelność i dać siostrze, 

podobnie jak tysiącom ludzi w tej samej sytuacji, szansę powrotu 

do normalnego życia.

Proste rozwiązanie o wielkim znaczeniu.

Dziś nasza działalność obejmuje opiekę stomijną, opiekę 

urologiczną oraz opiekę nad pacjentem z ranami trudno gojącymi 

się. We wszystkich tych sferach prowadzi nas pasja 

i zaangażowanie Elise. Tak jak ona pracujemy blisko pacjentów. 

Słuchamy ich potrzeb i reagujemy poprzez dostarczanie 

produktów i usług, by ich życie czynić łatwiejszym.


