
MeCovers is een rok die bij medisch onderzoek aan het onderlichaam een verhoogd 
comfort biedt met respect voor de waardigheid van de patiënt.

De patiënt heeft met de rok de mogelijkheid om zich te bedekken waar en wanneer hij of zij dat wil 
en kan op die manier het vervelende gevoel verminderen van het zich ongemakkelijk voelen en geen 
controle te hebben over de situatie.

MeCovers is een uniseks-product dat bij zowel vrouwen als mannen een prettiger ervaring geeft 
bij medische zorg door een extra laag van privacy en controle.

MeCovers is in eerste instantie bedoeld voor de toepassing bij gynaecologisch, urologisch 
en urogynaecologisch onderzoek. De rok kan overal en bij elke vorm van onderzoek binnen de 
medische wereld en de gezondheidszorg gebruikt worden wanneer alleen maar een deel van het 
lichaam ontbloot hoeft te worden.

MeCovers is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik met elastiek in de taille. De rok kan worden 
aangetrokken over het hoofd of door erin te stappen. De opening kan daar worden gepositioneerd 
waar het nodig is voor het betreffende onderzoek.

MeCovers PRIVACYBESCHERMING

Maakt een medisch onderzoek prettiger

LET OP! Belangrijke informatie
• MeCovers is niet steriel en mag dan ook niet 

gebruikt worden op beschadigde huid of bij open 
operaties. Beschadigde huid moet verbonden 
worden voordat de patiënt de rok aantrekt.

• Het materiaal polypropyleen kan smelten bij hoge 
temperaturen of bij vuur. Statische lading kan in 
geringe mate ontstaan. Gebruik in combinatie 

met de rok geen elektronische instrumenten die 
gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading.

• MeCovers is voor eenmalig gebruik.

• Verplegend personeel moet de patiënt instrueren 
over het gebruik van de rok. De rok wordt in één 
maat geproduceerd. Als de rok te lang is, moet de 
patiënt de rok omhooghouden tijdens het lopen.
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LET OP! Kan smelten bij hoge 
temperaturen of vuur

Medisch hulpmiddel 
100% polypropyleen


