
 UriCap Female
מדריך מהיר למשתמש

TillaCare ltd. מאת

UriCap Female הינו התקן איסוף שתן לא 
פולשני ונטול דליפות לנשים. ההתקן מתחבר 
לשקית שתן רגילה. UriCap Female שימושי 

במיוחד עבור נשים הסובלות מבריחת שתן, אשר 
נמצאות בחוסר תנועה חלקי, בישיבה או מרותקות 

למיטה. ההתקן מציע פיתרון חדשני למטופלות 
בבתי-חולים, בתי-אבות או הנמצאות בטיפול ביתי.
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חידוש מהפכני 
בניהול איסוף שתן 

לנשים מבוגרות

.TillaCare Ltd
רח’ אתגר 2, טירת כרמל 390321, ישראל

sales@tillacare.com :דוא”ל
.TillaCare Ltd -כל הזכויות שמורות © 2021 ל

לסרטון ההתקנה ופרטים נוספים:
www.tillacare.com/training

מפיץ מקומי:

שאלות ותשובות
ש: כיצד לבדוק את התאמת ה-UriCap למטופלת?

ת:
ההתקן צריך להיות מותקן מתחת לשפתיים הפנימיות ומוסתר על  . 1

ידי השפתיים החיצוניות.
לאחר סגירת האנטומיה, המכשיר צריך להישאר במקומו ולא ליפול . 2

החוצה.
אם ה-UriCap מוחל בצורה נכונה ועדיין יש דליפה, סביר להניח . 3

שהוא לא מתאים למטופלת.

?UriCap Female-ש: מדוע כדאי להשתמש ב
ת: 

מגן על פתח השופכה מפני צואה.. 1
מגן על העור מפני חשיפה ממושכת לשתן.. 2
מאפשר ניקיון וניטור יומיומי של האזור.. 3
מספק נתונים יומיים על מאזן נוזלים.. 	

?UriCap-ש: באיזו תדירות יש להחליף את ה
ת: ה-UriCap מיועד לשימוש עד 	2 שעות, אך מומלץ לנוח כמה שעות 

לפני היישום הבא.

?UriCap-ש: האם ניתן לעשות שימוש חוזר ב
ת: לא, התקן ה-UriCap הינו התקן חד פעמי.

ש: האם המטופלת יכולה ללכת עם ההתקן?
ת: לא מומלץ ללכת עם ההתקן. 

ש: מה צריך לעשות אם זרימת השתן הפסיקה?
ת: אם המטופלת שוכבת, בדוק כל פיתול/קיפול בצינור השתן. אם 

המטופלת יושבת, יש לוודא שצינור שקית השתן מועבר בין הרגליים 
והמטופלת אינה יושבת עליו.

 ?UriCap Female-מתי ניתן להשתמש ב
התקן UriCap Female מומלץ לשימוש במצבים הבאים:

נשים הסובלות מאי שליטה במתן שתן חלקית / מלאה 	 
נשים הסובלות מאי שליטה ומרותקות למיטה אשר הן 	 

בסיכון לפתח דרמטיטיס ופצעי לחץ
נשים עם דירמטיטס / פצע לחץ פעיל 	 
הורדת רטיבות המעכבת החלמת פצעים קיימים 	 
דגימת שתן / איסוף שתן לצורך אבחון 	 
מעקב אחר מאזן הנוזלים בגוף לאחר ניתוח, חוסר תנועה 	 

ממושך או חולים במנוחה קפדנית במיטה

ש: מה צריך לעשות אם נצפתה דליפה?
ת:
יש לבדוק את מיקום ההתקן - אם ל-UriCap יש מגע מלא עם הרקמה . 1

והוא מכוסה בשפתיים הפנימיות והחיצוניות.
יש לבדוק אם יש קיפולים או נקודות שבירה של הצינור.. 2

*כדי למזער את שכיחות הדליפה, חזקו את המיקום לאחר כל שינוי תנוחה או 
טיפול במטופלת.

ש: כיצד ניתן למנוע משיכה של ההתקן בטעות?
ת:
יש לוודא רווח ורפיון מספיקים לפני הדבקת התקן האבטחה. . 1
יש להזיז את שקית ניקוז השתן עם המטופלת בעת מיקום מחדש.. 2
יש לוודא שהצינור עובר מתחת לברך והינו תלוי לצד המיטה או הכיסא.. 3

ש: מה צריך לעשות אם ישנן תלונות על אי נוחות?
ת: 

יש לבדוק האם התבצעה מריחה של חומר סיכה על פני ה-UriCap לפני . 1
התקנה.

אם אי הנוחות מופיעה מיד לאחר ההתקנה יש לוודא שהשפתיים . 2
הפנימיות אינן כלואות מתחת להתקן.

אם אי הנוחות נמשכת יש לשקול לקחת הפסקה. אם הופיעה אדמומיות . 3
או גירוי בעור, יש להפסיק את השימוש ולהמשיכו לאחר שהתופעה חלפה 

לחלוטין. 

:UriCap Female - היתרונות והתועלות של השימוש ב

אמצעי למניעת זיהומים ולהפחתת השימוש בקטטר	 
שומר על השופכה נקייה ומוגנת מפני צואה	 
תומך בשינת לילה מלאה ללא צורך בהחלפת חיתולים	 
החלפה רק פעם אחת ביום	 
מונע ריחות לא נעימים ושומר על היגיינה	 
אין צורך בהליך סטרילי	 
מאפשר ניטור חיצוני של נפח השתן וצבעו	 
שומר על עור יבש ומונע לחות יתר בעור בעת טיפול 	 

בדרמטיטיס או פצעי שינה

 UriCap - יש להימנע מן השימוש ב
Female במידה שהמטופלת סובלת מ:

אלרגיה ידועה לסיליקון	 
אצירת שתן	 
צניחה של רצפת האגן )דרגה 2 	 

ומעלה(

יש לבדוק באופן קבוע:

אם מתפתחים באזור - פריחה, גירוד, 
גירוי, פצע, דימום או כל סימפטום 

חריג אחר, יש לפנות לרופא.
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יש לשים כמות קטנה של חומר 

סיכה על בסיס מים סביב אזור 

החיבור של ההתקן.

UriCap Female - התקנת ה לפני ההתקנה

הרכבה

הסרה

ה. יש לסגור את השפתיים 
החיצוניות והפנימיות סביב 

ה- UriCap ורק לאחר מכן לשחרר 
את היד הדומיננטית.

ו. החיבור בין הצינורות צריך להיות 
באמצע התקן האבטחה. ניתן 

להחליף את התקן האבטחה בין 
הרגליים בכל התקנה החדשה. 

לאחר ההסרה תיתכן אדמומיות,  
אשר תחלוף מעצמה בשעות 

הקרובות.
ז. פתח/י את השפתיים החיצוניות והפנימיות.

קלף/י בעדינות את החלק העליון של ההתקן כלפי מטה והסר/י, 
או הכנס/י את האגודל והאצבע המורה כדי לאתר את ההתקן, יש 

לאחוז ולכווץ את ההתקן כדי לשחרר את האטימה.

!
על המטופלת להישאר במצב שכיבה במשך שעה אחת לפחות לפני 

שינוי תנוחה. 
!

יש להימנע מפתיחת השפתיים לאחר ההתקנה שכן היא עלולה 

להפריד את האטימה בין ההתקן לרקמה.

חשוב וודא/י שהשפתיים הקטנות מופרדות בצורה רחבה כדי 
שלא תיתפסנה מתחת להתקן. 

וודא/י, כאשר התקן ה- UriCap מוחזק בצורה אופקית 

השפה העליונה הינה קצרה עם חץ המציין למעלה והשפה 

התחתונה הינה השפה הארוכה.

השפתיים הפנימיות

פתח השופכה

השפתיים החיצוניות

פתח הנרתיק

א.

ב.

ג.

ד.

ד.

ה.

ו.

שים/י לב למיקום ה- UriCap: אם ההתקן מכסה או נכנס לתוך 
פתח הנרתיק, מיקום זה נמוך מדיי ויהיה צורך להתקינו מחדש.

יש לשטוף את הידיים במים וסבון ולעטות כפפות. יש להכין 

את הציוד מראש בהתאם לרשימה שלהלן. יש להקפיד לשמור 

את הציוד באזור נקי.

UriCap Female 1. התקן

2. צינורית הארכה

3. שקית שתן

	. חומרי ניקוי )סבון, מים, מגבונים לחים(

5. חומר סיכה על בסיס מים

6. התקן )מדבקת( אבטחה

1. יש לחבר את מחבר צינורית ההארכה לצינורית ההתקן.

2. יש לחבר שקית שתן רגילה לצינורית ההארכה.

א. נקה/י את אזור הנרתיק 

ביסודיות מלמעלה למטה, 

השאר/י כל לחות שנותרה, על 

העור.

ב. יש לפסק בעדינות 

את השפתיים החיצוניות 

והפנימיות באמצעות היד 

שאינה דומיננטית.

ג. ראה/י את תנוחת האחיזה 

הנכונה. האצבע המורה 

של היד הדומיננטית בשפה 

התחתונה של ההתקן, האגודל 

נשאר חופשי ושאר האצבעות 

עוטפות את צינור ההארכה.

ד. הנח/י את השפה התחתונה 

של ההתקן בחלק העליון של 

פתח הנרתיק, ולאחר מכן 

דחף/י את האגודל כלפי פנימה, 

דחף/י בעדינות את ההתקן כדי 

לוודא שיש מגע מלא עם העור 

והחזק/י למשך 5-10 שניות. 

זהירות: אין למשוך את ההתקן ישירות החוצה, 
הדבר עלול לגרום לאי נוחות ונזק לרקמה.

ז.


