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Trimed ® C3 penisklem gebruiksaanwijzing 

Productdetails 
Omschrijving:  Trimed ® C3 penisklem 

Productcode:  223/C3R (RODE stikker, type REGULAR) of 223/C3L (BLAUWE stikker, type LARGE) 

Verpakkingseenheid: ETUI (inhoud = 10 klemmen) 

Fabrikant:  Forumed Healthcare Products, Spanje 

Distributeur:  ANFO Medische apparatuur en instrumenten, Nederland 

Specificaties 
• Klasse I medisch hulpmiddel, conform richtlijn 93/42/EEC 

• Disposable (single patient use only) 

• Latex vrij 

• Niet steriel 

• Opslag in droge en stofvrije ruimte, temperatuurbereik 4º C – 30º C 

Omschrijving 
Trimed ® C3 penisklemmen zijn zorghulpmiddelen om urinelekkage tegen te gaan. Dankzij een uitgekiend ontwerp wordt de 

urethra dichtgedrukt en blijft de doorbloeding van de penis gehandhaafd. Draagcomfort is prettig dankzij de gebruikte 

materialen (kunststof en schuim) en de compacte vorm. Trimed ® C3 penisklemmen zijn eenvoudig aan te brengen door de 

gebruiker zelf, mits niet manueel gehandicapt, of door verplegend personeel. De penisklemmen zijn disposable en niet 

geschikt om te worden schoongemaakt. De fabrikant adviseert om elke zeven dagen een nieuwe klem te gebruiken, of nog 

eerder bij verontreiniging. De fabrikant en distributeur zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van ontstekingen of infecties 

als deze richtlijn niet wordt opgevolgd. 

Maatvoering 
De Trimed ® C3 penisklem, type REGULAR is geschikt bevonden voor mannen met 

een penisomtrek tot 9 cm en een penislengte vanaf 6 cm, in rust. 

 

De Trimed ® C3 penisklem, type LARGE is geschikt bevonden voor mannen met een 

penisomtrek van 9 tot 11 cm en een penislengte vanaf 6 cm, in rust. 

Indicaties 
Trimed ® C3 penisklemmen zijn speciaal ontwikkeld voor patiënten welke stress 

incontinent zijn ten gevolge van urethra sphincter insufficiëntie. Deze producten 

kunnen ook worden gebruikt door urgency incontinente patiënten, onder voorbehoud 

dat de blaasdruk instabiliteit niet te hoog oploopt. Er zijn verder geen contra-indicaties 

bekend. 

Instructies voor gebruik 
1. Maak het klittenband los, vouw de lepels uit elkaar en schuif de penis door 

de opening, zie figuur A. De scharnierpunten wijzen bij voorkeur van het 

lichaam af. 

2. Vouw de lepels met één hand richting het lichaam dicht. Controleer of de 

lepel met de uitstulping aan de onderzijde van de penis zit en dat de urether 

goed wordt dichtgedrukt. 

3. Fixeer de lepels strak rondom de penis middels het klittenband met de 

tweede hand, zie figuur B. 

4. Maak bij urinelozing, het wisselen of verwijderen van de klem éérst het 

klittenband los. 
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