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Curas Ltd.
Curas is een internationaal merk van disposable medische
hulpmiddelen en hygiënische producten voor de gezondheidszorg.
QRS is exclusief partner van Curas binnen Nederland. Producten
die op de markt worden geïntroduceerd voldoen aan alle wet- en
regelgeving.

Emptying Bag C3
Het ledigen van een urinezak is een veelvoorkomende en dikwijls frustrerende handeling binnen ziekenhuizen
en zorginstellingen. Veelal wordt dit gedaan door het kraantje van de urinezak te openen en de inhoud ervan
in een onsteriele bak te laten aflopen. Uit het oogpunt van ergonomie, infectiepreventie en kostenefficiency zijn
verbeteringen wenselijk en dankzij de C3 nu ook mogelijk.
Situatieschets bij het ledigen van het urineopvangsysteem bij een patiënt met verblijfskatheter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Doordat de urine vanuit de kraan een bak/urinaal inloopt, geeft dit risico op spatten, omdat het een “open”
systeem is.
De verpleegkundige zit langere tijd in een niet ergonomische houding (gehurkt) gedurende het ledigen van 		
de urinezak.
Indien de verpleegkundige wegloopt tijdens het ledigen van de urinezak bestaat de kans dat de kraan van de
urinezak langer open blijft staan dan gewenst is, en is er het risico dat de bak/urinaal omgestoten wordt.
Er bestaat een risico op morsen van de urine tijdens transport naar de spoelruimte.
De onsteriele bak dient na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd te worden. Dit brengt hoge kosten met zich
mee.
In een aantal gevallen zal deze onsteriele bak/urinaal zelfs gesteriliseerd moeten worden, waardoor de kosten
nog hoger zijn.
Specifieke aandacht is nodig bij het ledigen van urinezakken bij patiënten die behandeld worden met 		
cytostatica, zowel op de afdeling oncologie/hematologie als de IC.
Het ledigen van de laag hangende urineopvangsystemen in een open bak/urinaal is een lastige klus.

QRS komt met een unieke, innovatieve methode op het gebied van het ledigen van urineopvangsystemen. Als
specialist op het gebied van infectiepreventie en vloeistofmanagement introduceren wij de geheel nieuwe C3
Emptying Bag. Dit is een medisch hulpmiddel om op een gesloten hygiënische wijze, snel en efficiënt een
urineopvangsysteem (met kruiskraan) te ledigen en alle bovenstaande problematiek te verhelpen. Qua kosten is de
inzet van de C3 ook zeer effectief.

Productbeschrijving

DE C3 is een niet steriele, 2 liter disposable ledigingszak, enkel verpakt, met alle mogelijke informatie op de
verpakking. De C3 is uitgerust met een Flexi-Funnel™ connector, Cross-Hanger™ en terugslagklep, en verkrijgbaar
met en zonder super absorberend polymeer, SAP by Curas™. Iedere zak is individueel verpakt in een CleanPak™,
om de hygiënestandaard, het gebruiksgemak en traceerbaarheid van de medische hulpmiddelen te verhogen naar
het hoogste niveau.

Gebruik

De unieke C3 ledigingszakken zijn bedoeld om urine op een gesloten manier te draineren vanuit de urineopvang
systemen en urinemeters met een kruiskraan. Geschikt voor kortdurend gebruik.
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Kenmerken & Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biedt een compleet gesloten systeem tijdens het ledigen van urinezakken en het afvoeren van de opgevangen
urine.
Super absorberend polymeer, SAP by Curas™ absorbeert vloeistoffen snel en converteert de vloeistof naar een
niet-morsende gel (REF. 20460). Dit verzekert de veilige verwerking van urine.
Voor de verwerking van urine van besmette patiënten of andere situaties, waarbij de afgescheiden urine als
potentieel gevaarlijk wordt beschouwd, is de C3 zak met SAP by Curas™ uw eerste keus en de meest veilige
manier van urineverwerking.
Heldere maat-aanduiding laat u de hoeveelheid opgevangen urine gemakklijk aflezen.
Meet al vanaf 25 ml, waar de meeste urinezakken pas van 100ml laten aflezen.
Flexi-Funnel™ connector past op alle gangbare kruiskranen van urinezakken van alle merken.
Cross-Hanger™ koord verzekert de bevestiging tussen C3 en het urineopvangsysteem van de patiënt.
Terugslagklep (NRV) voorkomt de reflux van urine, dit voorkomt opstijgende infectie.
Spigot afsluitdop zorgt voor extra zekerheid bij de opvang en transport van de door cytostatica besmette urine
(REF.20460).
Geïntegreerde scheurlijn om de zak makkelijk open te kunnen scheuren. Meer gebruiksgemak dan de zak open
te moeten knippen.
Iedere zak is individueel verpakt in een CleanPak™ voor verhoogde hygiënestandaard en gebruiksgemak.
Iedere CleanPak™ is voorzien van logistieke informatie zoals barcode. Dit verhoogt de mogelijkheid voor
kostentoewijzing en zorgt voor optimale traceerbaarheid van het product.
WardPak™ verpakking: handige verpakking op afdelingsniveau. Een bundel van 25 CleanPak™ verpakkingen
voor gebruik op afdelingsniveau.

Productspecificaties
Artikel

Omschrijving

Capaciteit

NRV

FlexiFunnel ™

CrossHanger™

Spigot

20460

Onsteriele C3 Ledigingszak met SAP by Curas™

2 Liter

Ja

Ja

Ja

Ja

20461

Onsteriele C3 Ledingszak

2 Liter

Ja

Ja

Ja

Nee

QRS is uw partner op het gebied van vloeistofmanagement. Wij bieden u oplossingen voor het managen van vloeistoffen op
iedere afdeling. Naast de C3 ledigingszak denken wij graag met u mee over hoe u de vloeistoffen op iedere afdeling kunt
managen. Onze producten voldoen aan de hoogste hygiënestandaarden, de hoogste traceerbaarheid en worden als slimme
oplossingen gezien. Wij helpen u graag!

Bestelinformatie
Artikel

Omschrijving

CleanPak™

WardPak™

Besteleenheid

20460

Onsteriele C3 Ledigingszak met SAP 2L

1 st/zak

25 st/zak

200 st/doos

20461

Onsteriele C3 Ledigingszak zonder SAP 2L

1 st/zak

25 st/zak

300 st/doos

Product Symbols

