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Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal.
Tel: 031-376 40 00. Fax: 031-376 30 17. Kundservice: 031-376 40 20.
www.lofric.se

LoFric Sense är ett resultat av Wellspect 
HealthCares strävan av kontinuerlig utveckling 
– en process som kombinerar den senaste 
tekniken med erfarenheter från brukare och 
vårdpersonal för att förverkliga en så komplett 
produkt som möjligt.

LoFric Sense tar ett steg framåt för självkateterisering, 

som samtidigt bygger på vår välbeprövade LoFric 

kateter. LoFric, med Urotonic™ Surface Technology, 

är världens mest använda kateter och den enda 

med långtidsdokumentation för trygg och säker 

kateterisering. Tack vare den nya designen är  

LoFric Sense mer hygienisk, mer 

diskret, och gör självkateteriseringen så bekväm 

som den kan vara. Ett lätt tryck och den är klar att 

använda.

 

Praktiska behov i din livsstil kan vara lika viktigt  

som medicinska behov. Med LoFric Sense behöver  

du aldrig välja.

Smartare design, säkrare kateterisering. 
Varför välja?

LoFric Sense – en kateter som gör 
skillnad i vardagen

Art. nr. längd CH antal/frp

4160820 15 08 30
4161020 15 10 30
4161220 15 12 30
4161420 15 14 30

Vi behöver din åsikt! 

Det skulle bidra till att göra en skillnad för 

de personer som tömmer blåsan med Ren 

Intermittent Kateterisering (RIK) över världen. 

LoFric Sense har utvecklats med hjälp av 

vårdpersonal och hundratals kvinnor som 

RIKar sig. För framtida utveckling är det 

viktigt att vi får feedback från experter 

– därför inbjuder vi dig att delta i vår 

undersökningspanel – TellUs. Om du vill ge 

ett värdefullt bidrag som TellUs panelmedlem, 

registrera dig på www.lofric.se 

Nelaton 15 cm

Single useSterilized  
by irradiation Rxonly

PVC FREEConsult instructions 
for use
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Beställ produktprover: 
Kundtjänst 031-376 40 20 

www.lofric.se

Det finns inte två kvinnor som är lika. Vi utropar 

”vive la différence” när vi introducerar LoFric® Sense™ 

– vår nya kateter som är anpassad till varje individs 

livsstil utan att försumma de medicinska behoven.

Intermittent självkateterisering är personligt, det är viktigt 

att kvinnors naturliga rytm och dagliga liv fungerar 

smidigt. Över 25 års samarbete med brukare och 

vårdpersonal har lärt oss att en kateter måste vara  

lätt att ta med sig och kunna användas var som helst 

– utan att någonsin göra avkall på de faktorer som 

påverkar hälsan eller säkerheten.

LoFric Sense är designad för att lösa just det.  

De viktigaste funktionerna är:

•	Att katetern är tillräckligt lång för att säkerställa 

komplett blåstömning. 

•	Att ytskiktet minimerar friktionen både vid införandet 

och utdragandet. 

•	Ett användarvänligt handtag för bättre grepp  

och non-touch teknik. 

Allt detta tillsammans minimerar risken för urinvägs-

infektioner och gör kateteriseringen säker och mer 

bekväm för alla kvinnor. Dessutom erbjuder LoFric Sense 

ett helt nytt förpackningskoncept som är lätt att öppna. 

Katetern kan efter användandet lätt föras tillbaka i 

förpackningen och på så sätt kastas på ett diskret  

och hygieniskt sätt. Eftersom förpackningen inte är 

medicinsk till utseendet, så är en diskret kateterisering 

möjlig var som helst och när som helst.

 Säker – trygg, tömmer komplett och är bevisat 
säker för långtidsanvändning. 

 Hygienisk – före, under och efter användandet.  

 Bekväm – funktionell design från förvaring till 
den kastas.

Vive la 

    d
ifférence



2a. Öppna fliken.

2b. Håll upp 
fliken och ta 
ur katetern.

1. Ett lätt tryck och 
den är klar att 
använda.

3. Katetern kan lätt 
föras tillbaka i 
förpackningen 
och därmed 
kastas diskret och 
hygieniskt.

Användarvänlig förpackning

 Optimal kateterlängd
•	 10 cm katerlängd säkerställer att båda kateterögonen 

når upp i blåsan för en komplett blåstömning
Diskret design   Enkel att öppna och stänga  

 Självhäftande flik
•	 för att fästa vid någon torr och ren yta inom räckhåll

 PVC- och ftalatfri
•	 mycket god miljöprestanda i jämförande 

dokumentation – LCA analys av IVL,  
Svenska Miljöinstitutet 

 Klar att använda direkt efter aktivering
•	 integrerad steril saltlösning 
•	 aktiveras genom ett lätt tryck, därefter är katetern klar 

att använda

 Användarvänligt handtag 
 

•	 bra grepp ger bättre kontroll
•	 steril i förpackningen
•	 möjliggör non-touch teknik
•	 standardform på konnektorn

– kan anslutas direkt till uppsamlingspåse/ 
förlängningsslang

– fritt urinflöde
– färgkodad för storlek (CH)

 Urotonic™ Surface Technology
•	 minimerar friktionen under hela kateteriseringen
•	 säkerställer en bra känsla
•	 minskar risken för både kort- och långtidskomplikationer
•	 unikt för LoFric® katetrar

 Mjuka kateterögon
•	 den enda katetern med klinisk långtidsdokumentation,  

för att säkerställa minskad risk för komplikationer 
 


