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Att kateterisera sig kan vara en 
utmaning. Med LoFric® Origo™ vill vi 
att din vardag ska bli lite enklare. 

LoFric Origo är en kateter för män. 
Den är designad för att ge en säker, 
hygienisk och smidig kateterisering 
så du kan fortsätta vara den du är. 
LoFric Origo erbjuder en säker 
kateterisering i en smart förpackning, 
vilket innebär att du har komfort, 
kontroll och diskretion i en 
användarvänlig kateter.

Att leva med att kateterisera sig kan 
vara en utmaning. Men kanske kan 
det underlättas lite. Framför allt om 
du väljer en kateter som minskar 
oron för komplikationer, besvär och 
för själva kateteriseringen och som 
tillåter dig att vara den du är och 
göra det du gör. Var den du är med 
LoFric Origo. 

Kateterisering ändrar på saker – men med tiden och rätt kateter kan du 
fortsätta vara den du är. Erfarna användare som Per Christian och många 
med honom, kan berätta samma sak. 
Lyssna på deras historier på www.lofric.se

LoFric Origo
– katetern som är designad för att underlätta  
din vardag
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•	Vikbar till fickformat

•	Självhäftande flik på baksidan för enkel upphängning  
på torr och ren yta

•	Peel-open

•	 Justerbart handtag för bättre grepp och kontroll,  
utan att ta på katetern

•	Mjuka kateterögon

•	Kan kastas hygieniskt och diskret

•	Bästa miljöval* PVC- och ftalatfri

LoFric Origo

•	Omedelbar aktivering – alltid fräscht.  
Allt som behövs är ett lätt tryck och LoFric Origo är aktiverad  
med saltvattenlösningen.

*Journal of Cleaner Production; Stripple et al.



Säker kateterisering

LoFric® är den enda katetern med Urotonic™ Surface Technology.  
Detta unika ytskikt är det enda som i flertal studier är bevisat säkert  
för långtidsanvändning.2–5

Urotonic™ Surface Technology minskar friktionen och gör 
kateteriseringen säker och bekväm både vid införande och 
utdragande av katetern.
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Salt + vatten
PVP

Kateter

Resultat av in vitro 
hanteringstest. 
Utan handtag 
(vänster) med 
handtag (höger).

Handtag – för bättre grepp utan att ta på katetern

Handtaget på LoFric Origo gör att du har full kontroll utan att behöva 
ta på katetern när du för in den. Detta gör att risken för bakterier på 
katetern minskar. Utan handtag (vänster). Med handtag (höger).1



Vi utvecklade och lanserade den 
första hydrofila katetern 1983. Sedan 
dess har vi lyssnat på och lärt oss av 
användare när vi utvecklat nya 
produkter. LoFric Origo är ett 
resultat av denna utveckling, det är 
en kateter som är designad för dig.

Att kateterisera sig kan vara en 
utmaning. Med LoFric Origo vill vi 
att din vardag ska bli lite enklare. 

Ännu en LoFric  
designad för dig

Med det menar vi så enkel som 
möjligt att använda. Att vara säker 
på att den kan användas och kastas 
diskret. Och viktigast av allt, den är 
säker att använda från dag ett och 
framåt.

Om du vill veta mer om LoFric Origo, 
kateterisering, hur urinvägarna och 
kroppen fungerar, instruktioner, 
eller se filmer med tips, råd och 
erfarenheter från användare:  
besök oss på www.lofric.se

På stranden

Ditt val

Ta del av alla de tips, trix och erfarenheter som finns på vår hemsida. 
Besök oss på www.lofric.se
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Säker kateterisering i smart förpackning 
– fortsätt vara den du är

•	 Låg friktion. LoFric Origo har en unik yta. Urotonic™ Surface 
Technology. Denna yta gör att katetern är lika hal ut som in,  
vilket gör den så skonsam som möjligt att använda. 

•	 Handtag. Det unika justerbara handtaget gör att du inte behöver ta 
på katetern. Detta ger en mer stabil och hygienisk kateterisering. 

•	 Diskret. LoFric Origo ligger i en smart, icke sjukvårdsliknande 
förpackning och kan vikas till fickformat. Detta gör att den är 
diskret att ta med sig och att förpackningen kan användas så  
att du kan kasta den så diskret som möjligt när du är klar.
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Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal.
Telefon växel 031-376 40 00.  www.lofric.se
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