Omschrijving van het product
LoFric® Elle™, een hydrofiele urinekatheter,
ontworpen voor vrouwelijke gebruikers.

Ref. nr.

Type

Lengte

Diktemaat

4181265

LoFric® Elle™ Nelaton

10 cm

CH 12

Beoogd gebruik
LoFric Elle is een urinekatheter voor
eenmalig gebruik bij intermitterende
blaaskatheterisatie.

Sterilisatie en houdbaarheid
Gesteriliseerd middels straling.
Informatie over de uiterste gebruiksdatum
is afgedrukt op de verpakking.

Materiaalsamenstelling
Kathetermateriaal
Polyolefine gebaseerd elastomeer (POBE)
Oppervlaktecoating
Polyvinyl pyrrolidone (PVP)

Verpakking

Bevochtigheidsvloeistof:
Vloeistof op waterbasis met glycerol

Individuele verpakkking, 30 katheters per
doos. Twee dozen per transportdoos.

Primair verpakkingsmateriaal
Polypropyleen

Gebruiksvriendelijke
dispenserdoos

• Smal en discreet ontwerp.

• Alle LoFric katheters zijn gecoat
met de unieke Urotonic™ Surface
Technology. Deze technologie zorgt
er voor dat de katheter comfortabel
en veilig blijft, zowel tijdens het
inbrengen als tijdens het verwijderen.

• Ontworpen om ergonomisch en
gebruiksvriendelijk te zijn, met een
L-vormig handvat – voor een goede
grip en een non-touch techniek. Te
koppelen met een standaard
urineopvangzak of verlengslang.
• Direct klaar voor gebruik – Klaar
zodra dat nodig is, voor een snelle
handling en katheterisatie.

• Onderste deel van plastic
(polypropyleen) is geschikt
voor recycling.
• Niet geproduceerd met pvc,
ftalaten en latex.

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

Instructies
Belangrijke informatie
Zorg voor adequate training voor de katheterisatieprocedure aan de gebruiker.
Start met het wassen van de handen met water en zeep.
Dit is een product voor éénmalig gebruik. Na gebruik heeft de coating niet meer de
noodzakelijke kwaliteit en is de katheter niet meer steriel.
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