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PACEY CUFF ULTRA: VOOR URINEVERLIES BIJ MANNEN 

 
Pacey Cuff Ultra is geen klem maar een instelbare manchet  

die door het ergonomische ontwerp alleen druk uitoefent op de urethra  

en niet op de bloedvoorziening van de penis. Hierdoor wordt lekkage van urine 

voorkomen of sterk verminderd zonder het belemmeren van de bloedcirculatie. 

Dit in tegenstelling tot traditionele klemmen die de penis afknellen.  

 

De gebruikte duurzame materialen zijn sterk maar toch zacht voor meer 

comfort. In ieder doosje wordt tevens een power sleeve meegeleverd voor 

nog betere resultaten.  

 

Pacey Cuff Ultra is verkrijgbaar in 3 maten (S,M,L).  

Gebruik de maattabel om de juiste maat te selecteren. 

 

Iedere maat is verder in te stellen naar individuele behoefte via de verstelbare onderkant.  

Een kleine aanpassing kan al een groot verschil maken. Een nieuwe gebruiker zal 2-4 dagen nodig 

hebben om de meest comfortabele instelling te vinden en optimaal gebruik te kunnen maken van 

het hulpmiddel.  
 

 

INDICATIES VOOR GEBRUIK  

De Pacey Cuff Ultra is bedoeld als hulpmiddel voor urinecontinentie bij mannen en kan worden 
gebruikt om urineverlies te voorkomen of verminderen zonder de bloedsomloop te beperken. De 
Pacey Cuff Ultra wordt gebruikt tijdens de uren dat men wakker is. Een lichte pad kan indien 
gewenst worden gecombineerd met dit hulpmiddel.  
 

ONDERDELEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bovenzijde 
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GEBRUIKSINSTRUCTIES 
 

1. De Power Sleeve bevestigen en de Pacey Cuff er overheen plaatsen. 

a. Sla voordat u de manchet aanbrengt de Power Sleeve om het midden van de penis 
b. De Power Sleeve moet goed aansluiten en de uiteinden moeten met elkaar 

verbonden worden. 
c. Sluit het klittenband en let erop dat de sluiting aan de zijkant van de penis is 

gepositioneerd. 
d. Breng minder strak aan als de Power Sleeve oncomfortabel aanvoelt. 
e. Schuif de Pacey Cuff Ultra over de Power Sleeve. 

 
 
Belangrijk: rek de Power Sleeve niet teveel uit 
 

2. De Pacey Cuff  bevestigen 

a. Let erop dat het drukkussen van de manchet aan de onderzijde van de penis is 
geplaatst [aan de onderzijde loopt de urethra (= plasbuis)]. 

b. Knijp met uw dominante hand de bovenzijde en onderzijde van de penis naar 
elkaar toe om voldoende compressie te krijgen voor het stoppen van de 
urinestroom. Gebruik uw hand en niet het bandje om de Pacey Cuff ultra 
samen te drukken! 
 
 

3. De Pacey Cuff  vastmaken 
a. Maak het resterende bandje vast. Het kapje van de manchet zit nu aan de 

bovenzijde en het drukkussentje aan de onderzijde van de penis.  
Let erop dat er geen huid tussen de onderdelen gekneld zit. 
 

 
 
 
Belangrijk: Om de juiste druk te bepalen moet u mogelijk de klittenband sluiting een paar keer losmaken 
en opnieuw vastmaken. Het vinden van de juiste compressie vergt enige oefening. 

 
Heeft u de juiste positie gevonden, kijk dan op de bovenzijde naar de positie van de 
cijfers op het bandje. Dit helpt u om een volgend keer sneller de juiste instelling te 
vinden. 

 
 

ALS HET LEKKEN AANHOUDT 

Behalve het bovenste bandje is ook het onderste gedeelte verstelbaar. Schuif naar 
links of rechts om de manchet beter te laten passen. Een mm kan al verschil maken 
ten aanzien van urineverlies en/of comfort.  

 

Als zich na het eerste gebruik lekken voordoen:  

1. Het onderste bandje moet standaard op 3 zijn ingesteld.  

2. Schuif bij urineverlies het onderste bandje naar een hogere stand (3.5-4) 
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AANBEVOLEN 

• Gebruik strak, nauw aansluitend ondergoed in plaats van losse boxershorts.  

• Tegen mogelijke huidirritatie kan vaseline worden gebruikt  

• De manchet kan tijdens het sporten en zwemmen worden gedragen, na gebruik goed drogen.  

  

REINIGEN:  

Was de Pacey Cuff Ultra  en  de  Power  Sleeve in warm water en laat goed drogen. Er mag een 

milde zeep worden gebruikt die vrij is van hydraterende middelen, parfums, deodorants, 

conserveermiddelen, detergenten of kleurstoffen. Niet in de wasdroger drogen.  

 
PLASSEN:  

De fabrikant geeft aan dat de Power Sleeve tijdens het plassen niet noodzakelijk verwijderd 

hoeft te worden. Bij het plassen kunt u het anti-knel-lipje van de Pacey Cuff Ultra losmaken en 

de manchet opnieuw vastmaken zodra de blaas leeg is. Plas elke 1 à 2 uur leeg en zorg voor een 

beperkte drankinname. Soms adviseren hulpverleners om de Pacey Cuff Ultra wél even te 

verwijderen en de manchet daarna weer te bevestigen. 

 

VERVANGING VAN HET PRODUCT:  

Pacey Medtech raadt aan om het hulpmiddel om de 4-6 maanden zo nodig te vervangen  

 
WAARSCHUWINGEN:   

• Verwijder de Pacey Cuff als pijn, zwelling, bloeding of ongemak optreedt.  

• Gebruik het hulpmiddel onder professionele supervisie als de patiënt speciale behoeften heeft.  

• Gebruik het hulpmiddel niet als u medicijnen gebruikt die uw vermogens nadelig beïnvloeden.  

• Als de huid geïrriteerd raakt, stop dan met het gebruik totdat de irritatie is verdwenen.  

• Mechanische krachten die de positie van de  Pacey Cuff verdraaien of veranderen, kunnen pijn 

veroorzaken. Als dit gebeurt, verwijder dan de Pacey Cuff en laat de bloedtoevoer terugkeren. 

Raadpleeg uw arts als de pijn niet verdwijnt.  

 
• De Power Sleeve is niet MR-compatibel.  

  

Raadpleeg een arts als de volgende aandoeningen aanwezig zijn:  

• Omstandigheden die abnormale bloedstolling veroorzaken. Aandoeningen die de bloedstolling 

verstoren en aandoeningen die bloed stollen, zoals coagulopathie. Een verhoogde bloedstolling 

kan aangeboren en / of verworven zijn.  

• Geneesmiddelen die pijnherkenning verminderen (bijv. verdovende middelen en 

slaapmiddelen).  

• Geneesmiddelen   die   de   stolling    verminderen en geneesmiddelen die de stolling verhogen.  

• Aandoeningen zoals sikkelcelziekte die een langzame bloedstroom en stolselvorming 

veroorzaken.  

• Raadpleeg uw arts bij ernstige medische aandoeningen.  

• Voor gevorderde perifere of cardiale vasculaire aandoeningen of diabetes mellitus, dient u voor 

gebruik uw arts of medische zorgverleners te raadplegen.  

• Raadpleeg voor gebruik uw arts of medische zorgverlener als u een urineweginfectie (UTI) 

heeft.  
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Symbool  Definitie 

    Fabrikant  

 
  Bevoegde vertegenwoordiger voor de Europese Gemeenschap  

  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing  

   
  Batchcode  

  
CE-markering  

  REF    Productcode  

  
 MR Unsafe (uitsluitend Power Sleeve)  

  Waarschuwingen  

  

 

 

 

 

 Pacey MedTech Ltd.    

203 - 1099 West 8th Avenue    

Vancouver, BC Canada V6H 1C3  

Telefoon: + 1-877-377-2239  

info@paceymedtech.com  

paceycuff.com   

 
Medical Device Safety Service GmbH 

Schiffgraben 41 

30175 Hannover, Duitsland  

Alle patenten zijn aangevraagd. Pacey manchet™ is  

een geregistreerdhandelsmerk  

van Pacey Medtech Ltd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Deze handleiding is geen vervanging van de officiële instructie van de fabrikant. 

Vertegenwoordiging in Nederland: 

 

Pelvitec bv 

Rotterdamseweg 183-C 

2629 HD Delft 

Tel: +31 (0)10 3032290 

e-mail: info@pelvitec.nl 
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