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UltraFlex™
Samolepiace silikónové urinálne 
kondómy
Štandardná dĺžka kondómu s lepidlom 
v strednej časti. Tieto kondómy sú vhodné pre 
mužov s dobrou dĺžkou penisu.

PoP-on™
Samolepiace silikónové urinálne 
kondómy
Kratšie kondómy s lepidlom smerom k špičke. 
Tieto kondómy sú vhodné na všetky typy 
penisov, ale zvlášť, ak sa penis v pokoji 
stiahne.

WideBand™
Samolepiace silikónové urinálne 
kondómy
Štandardná dĺžka kondómu s rozšírenou 
lepivou oblasťou kvôli spoľahlivému 
prilepeniu. Sú vhodné pre mužov s dobrou 
dĺžkou penisu, ktorí sú aktívni alebo im iné 
typy urinálnych kondómov nedržia na mieste.
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80mm

38mm

S dôverou si vyberte vhodný samolepiaci 
silikónový kondóm
Máme tri typy urinálnych kondómov, aby ste si mohli vybrať ten najpohodlnejší 
a najvhodnejší.
Urinálne kondómy sú vyrobené z jedného kusu so zúženým vývodom na dobrý odtok moču 
– aj keby sa jeho koniec pod oblečením skrútil či ohol. Pevná, tenká, silikónová membrána sa 
jemne natiahne, čím sa prispôsobí obrysom penisu podľa pohybov tela.
Silikónové urinálne kondómy značky Bard držia pevne na mieste vďaka špeciálnemu lepidlu 
a minimalizuje sa riziko odlepenia či presakovania.
Vlhkosť z povrchu pokožky sa pomaly odparuje cez silikónovú membránu, pričom stav pokožky 
možno sledovať cez priehľadný silikón bez zloženia kondómu.



Silikón – environmentálna voľba
Bard Medical sa zameriava na vývoj 
inovatívnych zdravotníckych pomôcok z 
medicínskeho silikónu.
Medicínsky silikón je skvelý materiál 
s výnimočným potenciálom prispieť 
k zlepšeniu nášho sveta bez veľkého 
vyčerpávania prírodných zdrojov. Pri likvidácii 
sa dá bezpečne spáliť alebo sa neškodne 
rozloží na skládke odpadov, čím sa napokon 
premení na kremenný piesok, z ktorého 
je vyrobený, bez uvoľnenia škodlivých 
chemikálií, pretože žiadne neobsahuje.

Spoľahlivý, bezpečný a 
pohodlný
Silikón ponúka oproti plastovým materiálom na báze ropy veľké výhody. Vďaka svojej ohybnej 
„chrbtici“ sa dá tvarovať a jeho vlastnosti sa dajú zlepšiť alebo zmeniť podľa širokej škály 
užitočného použitia. Silikón časom netvrdne ani nereaguje s inými materiálmi, nepodporuje 
rast baktérií a nedráždi telo. Nevytvára nevítané vedľajšie produkty ani nespúšťa alergické 
reakcie. Veľa bežných, každodenných vecí je vyrobených zo silikónu od tesnenia v oknách 
a v kúpeľniach po mäkké kryty a obaly na mobily.
Medicínsky silikón je 
ideálny materiál na 
urinálne kondómy. Je 
mäkký a flexibilne sa 
prispôsobuje tvaru 
penisu. Cez priehľadný 
materiál kondómu 
môžete kontrolovať stav 
pokožky.
Vodné pary z pokožky 
ľahko prejdú silikónovou 
membránou do vzduchu, 
čo pomáha udržať 
kondóm spoľahlivo 
na mieste a pokožku 
v dobrom stave.



Bard® Samolepiace silikónové urinálne kondómy
Sú tri typy urinálnych kondómov Bard®, aby ste si mohli vybrať ten najpohodlnejší a najvhodnejší. Ku kondómom je 
možné pripojiť štandardné zberné močové vrecká. Všetky produkty sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.

 Veľkosť Balenie Kód kód ŠÚKL

UltraFlex™ Samolepiace silikónové urinálne kondómy
 25mm 30 33301 B84617
 29mm 30 33302 B84617
 32mm 30 33303 B84617
 36mm 30 33304 B84617
 41mm 30 33305 B84617

POP-ON™ Samolepiace silikónové urinálne kondómy
 25mm 30 32301 B84612
 29mm 30 32302 B84612
 32mm 30 32303 B84612
 36mm 30 32304 B84612
 41mm 30 32305 B84612

WideBand™ Samolepiace silikónové urinálne kondómy
 25mm 30 36301 B84622
 29mm 30 36302 B84622
 32mm 30 36303 B84622
 36mm 30 36304 B84622
 41mm 30 36305 B84622

Bard, “Pop-On”, WIDEBand a UltraFlex sú ochranné známky a/alebo registrované 
obchodné značky spoločnosti C. R. Bard, Inc.
Všetky ostatné obchodné značky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. © 2021 C. R. 
Bard, Inc. Všetky práva vyhradené. 1020/6072

www.bardcare.com
Indikácie, kontraindikácie, riziká, varovania, upozornenia a pokyny na použitie 
nájdete na etikete výrobku a v návode na použitie.
Distribútor pre SR: Versium, s.r.o. tel: 02/50 100 993, info@versium.sk
www.versium.sk  info linka: 0800 122 111


