
מדריך מהיר למשתמש 
.TillaCare Ltd מאת

לצפייה בסרטון הוידאו של ההתקנה 
והדרכה נוספת, עבור אל:

www.tillacare.com/training 

פשקו לרווחה את קפלי השפתיים וקלפו את ההתקן 
מלמעלה כלפי מטה. העניקו טיפול לאזור הנקבים.

לעולם אין להסיר את ההתקן ישירות החוצה.
יש להישאר בתנוחת שכיבה 

לפחות שעה אחת לפני שינוי 
תנוחה.  

יש להמנע מפתיחתקפלי 
השפתיים לאחר ההתקנה, 

מאחר וזה עלול לפגוע 
באטימה.

אספקה נדרשת
	 .UriCap Female
צינורית הארכה. 	
שקית שתן. 	
התקן קיבוע. 	
חומרי ניקיון. 	
חומר סיכה על בסיס מים. 	
פד אלכוהול. 	

אין צורך בחיבור למכשיר שאיבה	 

הסרה

טיפים

הכנות

יישום
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          פסקו את השפתיים הפנימיות והחיצוניות של 
הנרתיק. בחנו את ההתאמה האנטומית ואת התוויות 

הנגד*.

שפתיים פנימיות

פתח השופכה

שפתיים חיצוניות

חלקו העליון של 
פתח הנרתיק

     נקו את אזור הנקבים מלמעלה א
כלפי מטה. אין לייבש. החליפו 

כפפות. 

ב

       התשמשו באגודל כדי לדחוף בעדינות את ההתקן 
פנימה כך שיתקיים מגע מלא עם אזור הנקבים.

 UriCap-סגרו את קפלי השפתיים מעל התקן ה       
ולאחר מכן שחררו את היד.

      השפתיים הקטנות צריכות להיות מפושקות היטב 
ולא להיתפס מתחת להתקן.

       נקו את העור עם פד האלכוהול  )חלק 	(. חזקו 
את הצנרת על הירך הפנימית. וודאו כי הצינור משוחרר 

מספיק.

         פשקו את השפתיים הגדולות והקטנות לרווחה. 
מקמו את הלשונית הארוכה של ההתקן על צדו העליון 

של פתח הנרתיק.

UriCap-מרחו חומר סיכה על השפתיים של ה       
החץ המסומן על ההתקן צריך לפנות כלפי מעלה.

אחזו את ההתקן באחיזה הנכונה.
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יש לעיין תמיד בהוראות השימוש כולל התוויות, 
התוויות הנגד, אזהרות, ונקיטת אמצעי זהירות. יש 

לפעול בהתאם למדיניות המקנים בעת השימוש 
 .UriCap Female -ב
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איזור יישום
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אין להשתמש ב-UriCap  אם יש למטופלת הפרשה נרתיקית, גרד, דלקת, פצעונים, אדמומיות, דימום, מחלת עור, צניחת אגן )שלב 	 	 
ומעלה( או אלרגיה לסיליקון.
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