
ש: מה ניתן לעשות במקרה שאובחנה נזילה*?
ת: ראשית יש לבדוק ש- UriCap נמצא במגע הדוק עם העור סביב השופכה, 

ואז לוודא את הצעדים הבאים:
• ההתקן מכוסה במלואו על ידי השפתיים

• התקן UriCap וצינורית ההארכה מחוברים היטב
• צינורית ההארכה ושקית השתן מחוברים היטב

* מומלץ לבצע מעקב אחר נזילות ומיקום הצינורית בכל פעם שניגשים לטפל/
לעשות שינוי תנוחה למטופלת.

ש: מה ניתן לעשות בכדי לא למשוך החוצה את התקן UriCap בטעות?
ת: יש להשתמש בסרט דביק רפואי כדי להדק את צינורית ההארכה לירך 

הפנימית. חשוב לזכור להשאיר את הצינורית מעט רפויה כדי שתוכל לנוע. יש 
להעביר את שקית השתן למצב הנכון לפני הפיכת המטופלת. יש לוודא שהזזה 

של המטופלת מתבצעת בזהירות.

ש: מה ניתן לעשות אם המטופלת מתלוננת על אי-נוחות זמן מה לאחר 
ההתקנה?

ת: 
יש לבדוק שההתקן מחובר כהלכה כמתואר בהוראות. יש לוודא שההתקן • 

מכוסה על ידי שתי השפתיים ולא החליק אל תוך פתח הנרתיק, או 
שסטה מהאיזור שסביב השופכה. יש לתקן את המיקום.

יש לבדוק אם ניתן לראות אדמומיות, גירויים, פצע, דימום או הפרשה • 
באיזור החיבור. אם כן, יש להסיר את ההתקן, לבדוק את האזור כראוי 

ולהתייעץ עם הרופא.
יש למלא טופס אירוע חריג.• 

שאלות ותשובות

ש: האם יש צורך לגלח את האיזור לפני התקנה?
ת: לא, אין צורך לגלח את האיזור.

?UriCap ש: באיזו תדירות יש להחליף את התקן
ת: התקן UriCap מיועד לשימוש למשך עד 24 שעות ויש להחליפו מידי 

יום.

ש: האם התקן UriCap ניתן לשימוש חוזר?
ת: לא, התקן UriCap מיועד לשימוש חד-פעמי ויש להשליכו למיכל פינוי 

פסולת רפואית לאחר השימוש.

ש: האם התקן UriCap Female נקי ובטוח לשימוש?
ת: כן, התקן UriCap Female הינו מוצר נקי המיוצר מסיליקון רפואי 

באיכות  גבוהה, העומד בכל האישורים הרגולטוריים הנדרשים בכל 
המדינות בהן הוא נמכר.

ש: האם המטופלת יכולה ללכת עם ההתקן?
ת: כן, ניתן ללכת בבטחה לאחר שההתקן נמצא במקומו במשך מספר 

שעות. בכדי לוודא שלא התרחש ניתוק של ההתקן, יש לבדוק את מיקומו 
לאחר ההליכה. 

ש: האן ניתן ללבוש תחתונים בעת השימוש בהתקן?
ת: ניתן ללבוש תחתונים רפויים או מכנסיים. יש לעיין בהסבר על מיקום 

הצינורית בחלק ו’.

ש: מה ניתן לעשות במקרה של יציאת צואה אצל מטופלת?
ת: אין להסיר את התקן UriCap. יש לנקות את האזור מכל שאריות 

הצואה. התקן UriCap מגן על השופכה מפני מגע עם צואה.

ש: מה ניתן לעשות במקרה של הפסקה בזרימת השתן?
ת: ראשית יש לבדוק אם קיימת נזילה, ואז לבדוק אם התרחש פיתול או 

כיווץ של הצינורית.


