
Ondanks de afwezigheid van de symbolen ® of ™ doet WELLSPECT op geen enkele wijze afstand van de rechten met betrekking tot haar handelsmerken.

Beoogd gebruik
De LoFric® Sense™ urinekatheter 
voor vrouwen voor eenmalig 
gebruik is bedoeld voor schone 
intermitterende katheterisatie 
van de blaas via de plasbuis.

Sterilisatie en 
houdbaarheid
Gesteriliseerd door middel van 
straling. Gebruiken voor de 
vervaldatum op de verpakking. 

Verpakking
30 katheters per 
klantenverpakking.  
4 klantenverpakkingen  
per verzenddoos.

Samenstelling van het 
materiaal
Hydrofiele-oppervlaktecoating: 
polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: elastomeer op 
polyolefinebasis (POBE).

Watersachet: laminaatfolie van 
polyethyleentereftalaat (PET), 
aluminium en polyethyleen (PE). 
Steriel water met natriumchloride 
(NaCl).

Artikelverpakking: laminaatfolie 
van polyethyleentereftalaat (PET) 
en polyethyleen (PE).

Productassortiment

Referentie Type Lengte Grootte

416 08 65 LoFric® Sense™ Nelaton (voor vrouwen) 15 cm CH 08

416 10 65 LoFric® Sense™ Nelaton (voor vrouwen) 15 cm CH 10

416 12 65 LoFric® Sense™ Nelaton (voor vrouwen) 15 cm CH 12

416 14 65 LoFric® Sense™ Nelaton (voor vrouwen) 15 cm CH 14

De effectieve lengte is 10 cm. Effectieve lengte: lengte van de katheter 
die in het lichaam kan worden ingebracht. 

Discreet ontwerp.

Gebruikersvriendelijke handgreep 
voor goede grip en 'non-touch'-
techniek. 

Kleeflip op achterzijde voor 
eenvoudig ophangen.

Directe activering: wordt geleverd 
met steriele zoutoplossing; even 
knijpen en het is klaar voor gebruik.

Openingslabel. 

De buitenverpakking dient na 
gebruik tevens als een 
hygiënische en discrete 
weggooizak.

Product vrij van pvc, ftalaten  
of latex.

Gladde oogjes.

LoFric katheters zijn gecoat met 
de unieke Urotonic™ Surface 
Technology. Dit zorgt ervoor dat 
de katheter soepel en veilig blijft, 
zowel tijdens het inbrengen als 
het verwijderen.1

Gebruiksvriendelijke klantenverpakking.

1.  Waller e.a. 1997; Dunger e.a. 1988
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Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, SE-431 21 Mölndal, Zweden. Telefoon: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor continentiezorg die het leven van mensen veranderen. 

We zetten ons ervoor in onze gebruikers te inspireren om zelfvertrouwen en onafhankelijkheid op te bouwen, 

evenals een goede mate van gezondheid en welzijn.  We zetten al meer dan 30 jaar de toon in onze branche met 

onze productmerken LoFric® en Navina™.  We maken betrouwbare en gebruiksvriendelijke producten voor blaas- en 

darmmanagement met zo min mogelijk impact op het milieu. Vol passie streven we ernaar om klimaatneutraal te 

worden en we werken nauw samen met gebruikers en professionele zorgverleners die ons voortdurend inspireren om 

onze producten en diensten op een duurzame manier te verbeteren, nu en in de toekomst.  

Wellspect. A real difference.

Voor meer informatie over onze producten en ons initiatief Advancing Continence Care Together (ACCT)  

kunt u terecht op Wellspect.com. 

Praat mee op Facebook en Instagram.

wellspect.com

 Fabrikant              


