Diskret och användarvänlig design.
Det användarvänliga handtaget
ger bra grepp och möjliggör
non-touch-teknik.
Självhäftande yta på baksidan för
enkel upphängning.
Aktiveras direkt – steril saltlösning
ingår i förpackningen och genom
ett tryck är katetern är klar att
användas.
”Peel-open”-flik.
Förpackningen fungerar som
hygienisk och diskret avfallspåse
efter användning.
Inte tillverkad med PVC, ftalater
och latex.
Mjuka kateterögon.

Avsedd användning

Materialsammansättning

LoFric® Sense™ hydrofil
tappningskateter för engångsbruk
för kvinnor avsedd för intermittent
kateterisering av urinvägarna.

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Sterilisering och
hållbarhet
Steriliserad med hjälp av strålning.
Använd före utgångsdatumet på
förpackningen.

Kateter: Polyolefinbaserad
elastomer (POBE).
Vattenpåse: Laminatfolie
av polyetentereftalat (PET),
aluminium och polyeten (PE).
Sterilt vatten med natriumklorid
(NaCl).
Styckförpackning: Laminatfolie
av polyetentereftalat (PET),
aluminium och polyeten (PE).

Förpackning
30 katetrar per
konsumentförpackning.
4 konsumentförpackningar
per transportförpackning.

Produktsortiment
Artikelnummer

Beskrivning

Längd

Storlek

416 08 20

LoFric® Sense™ Nelaton (female)

15 cm

CH 08

416 10 20

LoFric Sense Nelaton (female)

15 cm

CH 10

416 12 20

LoFric® Sense™ Nelaton (female)

15 cm

CH 12

416 14 20

LoFric Sense Nelaton (kvinna)

15 cm

CH 14
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Effektiv längd är 10 cm. Effektiv längd är kateterlängd som kan föras in
i uretra
LoFric-katetrar har vårt unika
ytskikt Urotonic™ Surface
Technology (UST), vilket gör att
katetern förblir skonsam och
säker att använda, både när den
förs in och dras ut.1

Användarvänlig förpackning.

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988

WELLSPECT does not waive any right to its trademarks by not using the symbols ® or ™.

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vi engagerar
oss och inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och
välbefinnande.
Vi har varit branschledande i över 30 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vi skapar pålitliga och
användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar
passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela
tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT),
finns på Wellspect.se.
Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se
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