URINMÄTNINGSLISTA
Ren Intermittent Kateterisering (RIK)

Urinmätningslista dygn 1
Klockslag

Kissad
mängd

Kateteriserad Kissnödighet Läckage
mängd

Total mängd

Total mängd

Information
Fyll i urinmätningslistan 2 dygn / 48 timmar både dag- och nattetid.
Fyll i klockslag och ange mängden (ml) urin för varje gång du
kissat/kateteriserat dig. Detta för att anpassa kateteriseringsintervallen och för att få en bild över dyngnsmängden urin. Normal
mängd per tömning är 200-400 ml, den totala mängden bör inte
vara mer än 400 ml per gång. Normal dygns mängd är 1-2 liter urin.

Urinmätningslista
Urinmätningslista dygn
dygn 21
Klockslag

Kissad
mängd

Kateteriserad Kissnödighet Läckage
mängd

Total mängd

Total mängd

Information
Notera upplevelsen av kissnödighet enligt följande:
1. Urinblåsan känns inte längre tom - exempelvis du tömmer
innan du ska gå ut utan att vara kissnödig.
2. Normalt behov, det känns inte bråttom.
3. Tvingande behov - du prioriterar att tömma.
Om du har ett läckage notera det med ett X i rutan inkl klockslag.

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar
människors liv. Vi engagerar oss och inspirerar våra användare till bättre självförtroende
och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom
industrin i mer än 30 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vi skapar pålitliga
och användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som
möjligt. Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans
med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra
produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.
Wellspect. En verklig skillnad.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Manufacturer
Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com
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För mer information om våra produkter och vårt intiativ Advancing Continence Care
Together (ACCT), besök wellspect.se.

