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Virtsa-avannesidokset 

Aurum®2 Uro 

Kaksiosainen virtsa-avannesidos kuperalla tai tasaisella 

pohjalevyllä ja Manuka-hunajalla 
 

Aurumin kaksiosainen virtsa-avannesidos, jonka pehmeä ja luonnollinen pohjalevy 

sisältää lääketieteellisen laatuluokan Manuka-hunajaa. Tämä tekee sidoksesta 

erittäin hellävaraisen ja se saattaa auttaa myös ongelmaisen ihon hoidossa.  

Saatavilla tasainen ja kupera (convex) pohjalevy. Kupera convex-pohjalevy 

muotoutuu avanteen mukaan ja näin ollen on oikea valinta, kun avanne on 

kuopassa. Convexin patentoitu rakenne on joustava, joten se ei paina ihoa väärästä 

kohdasta. Pussissa on kurkistusaukko takaosassa ja pehmeä hana, joka sopii 

suoraan yöpussiin.  

 

 

 

Tuotetiedot 

Aurum 2 Uro– 
virtsa-avannesidos 

Rengaskoko Pussin koko Pakkauskoko Tilauskoodi 

Punainen värikoodi     

Tasainen pohjalevy 55 mm - 5 XMH2UF513 

Kupera convex -pohjalevy 55 mm -  5 XMH2NUF513 

Virtsa-avannepussi 55 mm  Maxi 10 XMH2U155 

 

Yhteensopivat tuotteet 

Avannevyö  
 

Wellandin avannevyö tarjoaa lisävarmuutta esim. liikuttaessa ja se soveltuu 

käytettäväksi Aurum2-sidosten kanssa. Pituussäätö on portaaton ja joustava, 

tarrapintainen kiinnitys on pehmeä ja helppokäyttöinen. Vyö pujotetaan 

pohjalevyn kiinnitysaukkojen läpi ja säädetään tarranauhalla sopivan pituiseksi. 

Vyötä on kahta eri pituutta.  

Tuotetiedot 

Avannevyö Vyötärön mitta Pakkauskoko Tilauskoodi 

 72 – 100 cm 5 XBLTS01 

 100 – 160 cm 5  XBLTL01 
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Aurum Uro® 

Yksiosainen virtsa-avannesidos tasaisella pohjalevyllä, 

pohjalevyssä Manuka-hunajaa 
 

Aurum Uro on yksiosainen virtsa-avannesidos. Pehmeä ja luonnollinen pohjalevy 

sisältää lääketieteellisen laatuluokan Manuka-hunajaa. Tämä tekee sidoksesta 

erittäin hellävaraisen ja se saattaa auttaa myös ongelmaisen ihon hoidossa. 

Pussissa on kurkistusaukko, joka helpottaa sidoksen paikalleen laittoa. Siitä on 

myös helppo tarkistaa avanne.  

 

Pussissa on pehmeä hana, johon voi suoraan liittää keräyspussin ilman erillistä 

sovitinta. Sidoksen hana on pehmeä ja se voidaan kääntää kuitukankaan alle, jolloin 

se on huomaamattomampi. 

 

Tuotetiedot 

 Leikkausala Pussin koko Pakkauskoko Tilauskoodi 

Aurum Uro– 
virtsa-avannesidos 

13-55 mm Maxi 10 XMHUL513 

 

 

Yhteensopivat tuotteet 

Avannevyö renkaalla 
 

Wellandin avannevyö renkaalla tarjoaa lisävarmuutta esim. liikuttaessa ja se soveltuu 
käytettäväksi yksiosaisten sidosten kanssa. Pituussäätö on portaaton ja joustava, 
tarrapintainen kiinnitys on pehmeä ja helppokäyttöinen. Vyön rengas laitetaan 
pohjalevyn ja pussin väliin ja sidoksessa ei tarvita kiinnityskorvakkeita. Renkaan pinta 
on pehmeää vaahtomuovia, pitäen sen hyvin paikoillaan.  

Tuotetiedot 
Vyötärön mitta Renkaan sisähalkaisija Pakkauskoko Tilauskoodi 

72 - 102 cm 83 mm 5 XBLT082 

100 - 160 cm 83 mm 5 XBLT182 
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Aurum®Profile Uro –yksiosainen virtsa-avannesidos  
Erittäin joustava ja pehmeä pohjalevy muotoutuu eri vartalotyypeille - ideaali 

epätasaisuuksille ja parastomaalihernioille 

Aurum Profile  -avannesidoksessa on erittäin joustava ja muotoutuva pohjalevy, 
suunniteltu erityisesti epätasaiselle ja poimuiselle iholle varmaa kiinnitystä varten. 
Pohjalevy on myös käännettävissä sopimaan parastomaalityrän päälle, joka usein 
vaikeuttaa tavallisen tasaisen pohjalevyn pysymistä.  

Hyvin pehmeä ja luonnollinen pohjalevy sisältää lääketieteellisen laatuluokan Manuka-
hunajaa. Tämä tekee sidoksesta erittäin hellävaraisen ja saattaa auttaa myös 
ongelmaisen ihon hoidossa.  

Pussissa on kurkistusaukko, joka helpottaa sidoksen paikalleen laittoa. Siitä on myös kätevä tarkistaa 

avanne. Sidoksessa on valmiiksi pidikkeet avannevyötä varten. Suodatin on vettähylkivän ulkopinnan sisällä, 

jolloin suihkussa käydessä ei välttämättä tarvita suojateippiä suodattimen päällä. Pussissa on pehmeä hana, 

johon voi suoraan liittää keräyspussin ilman erillistä sovitinta. Sidoksen hana on pehmeä ja se voidaan 

kääntää kuitukankaan alle, jolloin se on huomaamattomampi. 

Tuotetiedot 
 Pohjalevy Leikkausala Pussin koko Pakkauskoko Tilauskoodi 

Aurum Profile Uro 
-virtsa-avannesidos 

Medium 13-35 mm Maxi 10 kpl XMHCUM913 

 

Yhteensopivat tuotteet 

Avannevyö  
 

Wellandin avannevyö tarjoaa lisävarmuutta esim. liikuttaessa ja se soveltuu 

käytettäväksi Aurum 2 sekä Aurum Profile -sidosten kanssa. Pituussäätö on 

portaaton ja joustava, tarrapintainen kiinnitys on pehmeä ja helppokäyttöinen. 

Vyö pujotetaan pohjalevyn kiinnitysaukkojen läpi ja säädetään tarranauhalla 

sopivan pituiseksi. Vyötä on kahta eri pituutta.  

Tuotetiedot 

Avannevyö  Vyötärön mitta Pakkauskoko Tilauskoodi 

 72 – 100 cm 5 XBLTS01 

 100 – 160 cm 5  XBLTL01 
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Aurum® Convex – yksiosainen kupera avannesidos Manuka-hunajalla 
Virtsa-avannesidos – leikkuuala 13-35 mm 

- Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa  
- Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä  
- Kupera muoto, soveltuu kuopassa oleville avanteille 
- Patentoitu rakenne sisältää kehon lämmöstä mukautuvaa lämpömuovia, ei 

paina väärästä kohdasta 
- Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä kuitukangas 
- Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden  
- Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta 
- Vyölenkit valmiina avannevyötä varten 
- Pehmeä hana, ei tarvitse erillistä liitintä keräyspussiin 

Tuotetiedot 
 Leikkausala Pussin 

koko 
Pakkauskoko Myyntierä  

Aurum Convex – suljettu sidos  13-35 mm Maxi 10 kpl  10 kpl  

     

Sailab-tuotelaji BB01009    

Sailab-nimikenumero 326357    

Tilauskoodi/REF XMHNUM913    

 

 


