
 

 

 
Instrukcja użytkowania urządzenia HAREX 

 
UWAGA 
 
Przed użyciem Urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.  
 
Nietrzymanie moczu dotyczy milionów mężczyzn na całym świecie. Niektórzy doświadczają 
całkowitej utraty kontroli nad moczem, podczas gdy inni mogą mieć ciągłe mimowolne 
wyciekanie moczu. Urządzenie do trzymania moczu jest najlepszym rozwiązaniem dla 
aktywnego i zdrowego życia. HAREX jest Urządzeniem. które umieszcza się tuż pod główką 
penisa i poprzez delikatny nacisk na jego podstawę, zapobiega i kontroluje mimowolne 
wydalanie moczu. 
Jest małe, wygodne i w pełni regulowane. Zbudowane jest z materiałów nadających się do 
mycia, a co najważniejsze, poprawia jakość życia i przywraca codzienną normalność, 
ponieważ uwalnia osobę od dolegliwości. 
 
KOMFORT 
 
Pierścień na mocz HAREX wykonany jest z lekkich, wysokiej jakości tworzyw sztucznych o 
klasie sanitarnej, testowanych technologicznie w celu uniknięcia wchłaniania płynów. 
Wymiary urządzenia to 48 x 54 x 18 mm. Oprócz tego, że jest bezpieczne, jest małe i 
bardzo wygodne. Po założeniu ani Ty, ani nikt inny nie zauważy, że masz go na sobie. 
Urządzenie HAREX jest w pełni regulowane, wystarczy przesunąć dźwignię regulacyjną, 
aby dostosować je do wymaganego ciśnienia. 
 
UMOŻLIWIA PRZEPŁYW KRWI 
 
Urządzenie nie uciska boków penisa i dlatego może być zakładane zarówno w dzień jak i 
w nocy, jednak zaleca się zdejmowanie Urządzenia HAREX w nocy podczas snu, aby penis 
mógł odpocząć. W czasie leżenia można zamiast tego używać maty ochronnej. Jeśli 
konieczne jest użycie urządzenia w czasie leżenia, należy poluzować pasek z mniejszym 
naciskiem niż w ciągu dnia. 
 
PUDEŁKO DO PRZECHOWYWANIA URZĄDZENIA 
 
W zestawie znajduje się pudełko do transportu i/lub przechowywania urządzenia. Jest ono 
wykonane z tworzywa sztucznego, więc w razie potrzeby można je higienicznie umyć. 
 
ŁATWE CZYSZCZENIE 
 
Urządzenie można łatwo wyczyścić ręcznie za pomocą ciepłej wody i mydła. Wykonane jest 
w całości z plastiku o jakości sanitarnej z tworzywa sztucznego. Może bez problemu przejść 
przez systemy wykrywania metalu, takie jak te używane na lotniskach. 
 
POMOCNE WSKAZÓWKI 
 
Jeśli nie odczuwa się naturalnej potrzeby opróżnienia pęcherza, zaleca się poluzowanie 
Urządzenia co 2 lub 3 godziny, aby uniknąć nadmiernego wypełnienia pęcherza. Obrzezani 
pacjenci: Należy stosować Urządzenie bezpośrednio za główką penisa. Jeśli masz niewielką 
nadwagę lub nie jesteś obrzezany, przed umieszczeniem Urządzenia odciągnij napletek, 
gdyż zapobiegnie to przesuwaniu się Urządzenia z powodu nacisku na podstawę penisa. 
 
UMIESZCZENIE URZĄDZENIA 
 
1. Przesuń dźwignię regulacji paska (B) w dół i poluzuj pasek. 
2. Włóż penisa do Urządzenia. 



 

 

3. Dopasuj pasek (C) do konturu penisa. 
4. Przesuń dźwignię (B) w górę, aby poluzować pasek (C). 
5. Przesuń aktywator nacisku (A) w górę, aby zablokować cewkę moczową. 
 
Utrzymuj obszar genitaliów w czystości, aby uniknąć podrażnień. Jeśli masz świadomość, 
że Urządzenie jest źle umieszczone poprzez niewygodny ucisk lub łagodny ból, jest to znak, 
że Urządzenie jest zbyt ciasne. Poluzuj nieco pasek. Sprawdź, czy nie ma fałd na skórze 
penisa, gdyż może to powodować dyskomfort. Przy odpowiednim dopasowaniu powinno 
czuć się komfortowo. 
 
USUWANIE URZĄDZENIA 
 
6. Przesuń aktywator nacisku w dół (A) 
7. Zwolnić dźwignię regulacyjną (B) i poluzować pasek tak, aby było wystarczająco dużo 
miejsca na wyjęcie penisa z Urządzenia. 
 
DO ODDAWANIA MOCZU 
 
8. Przesuń aktywator ucisku cewki moczowej (A) w dół. 
9. Po zakończeniu, zwolnić pasek i przesunąć aktywator ucisku (A) do pozycji wyjściowej. 
Pasek został zaprojektowany tak, aby ułatwić zdejmowanie opaski z penisa. 
 
WARUNKI I ZASADY 
 
Używasz Urządzenia na własne ryzyko. Jeśli masz problem medyczny inny niż nietrzymanie 
moczu, przed użyciem Urządzenia skonsultuj się z lekarzem. W przypadku wystąpienia 
problemów, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i powiadomić lekarza 
 
GWARANCJA 
 
Gwarancja producenta obejmuje wady i uszkodzenia i jest ważna przez 1 rok od daty 
zakupu. Roszczenia gwarancyjne muszą być wcześniej zatwierdzone. Do wszelkiego 
rodzaju roszczeń wymagana będzie faktura zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, 
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: www.harex.net  
 
Zaleca się wymianę Urządzenia po 12 miesiącach użytkowania. 
 
Wyprodukowane przez: 
 
Mera Medical Solutions S.L. 
Poligon Txalaka-Araneder 
Troya Street 18, Pavilion 6-A5 
20115 Astigarraga, Gipuzkoa - Hiszpania 
Tel: (+34) 943 291 918 
info@harex.net 
 
Dystrybutor w Polsce:  
 
UNIBUY GMBH SP. Z O.O. 
UL. CHMIELNA 2/31  
00-020 WARSZAWA  
Tel. +48 737488443 
sklep@instrumedic.pl  
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