
VANDLADNINGSSKEMA

Ren Intermitterende Kateterisering (RIK)
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  Vandladningsskema Dag 1

Information
Et vandladningsskema er et værktøj til at justere, hvor ofte du behøver 
kateterisere dig. Du skal notere både om dagen og om natten i 48 timer. 
Noter, hvornår og hvor meget urin du selv kan lade og hvor stor mængden af 
kateteriseret urin er (ml). En normal vandladning har en volumen på 200-400 ml, 
den samlede mængde urin bør ikke overstige denne mængde ved både naturlig 
vandladning og kateteriseret urinmængde.   



Klokken Vandladning 
mængde

Kateteriseret 
mængde

Vandladnings 
Trang 

Lækage

Mængde Mængde

   Urinmätningslista dygn 1  Vandladningsskema Dag 2

Information
Beskriv, hvor stor din vandladningstrang var, da du gik på toilettet ved at anvende 
nedenstående klassificeringer: 
1= Ingen vandladningstrang, f.eks. når blæren tømmes inden du skal ud.  
2= Normal vandladningstrang ingen hast. 
3= Stor vandladningstrang, behov for at gå på toilettet med det samme.
Hvis du oplever lækage kan du rapportere dette ved at sætte et ‘X’ i skemaet og 
skrive tidspunktet det skete.
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Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

 Manufacturer              

Hos Wellspect udvikler vi innovativ kontinenspleje, der ændrer menneskers liv. Vi er 

forpligtet til at hjælpe vores brugere til at opbygge selvtillid og uafhængighed, samt et 

godt helbred og velvære. Vi har været førende i branchen i over 30 år med vores produkt 

brands LoFric® og Navina™. Vi skaber pålidelige og brugervenlige produkter til blære- og 

tarmproblemer med så lille miljøpåvirkning som muligt. Vi stræber passioneret efter at 

blive klimaneutrale og arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale, der 

konstant inspirerer os til at forbedre vores produkter og tjenester, på en bæredygtig 

måde, nu og for fremtiden. 

Wellspect. En reel forskel.

For mere information om vores produkter og vores initiativer for at fremme kontinenspleje 

sammen Advancing Continence Care Together (ACCT), kan du besøge Wellspect.dk.  

Deltag i samtalen på Facebook og Instagram.

wellspect.dk


