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Productomschrijving
LoFric Elle, Hydrofiele urine
katheter voor eenmalig  
gebruik, ontworpen voor  
vrouwelijke gebruikers.

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

Verpakking
30 katheters per  
klantenverpakking. 
2 klantenverpakkingen 
per verzenddoos.

Product range

Ref. nr. Type Lengte Diktemaat

418 10 65 LoFric® Elle™ Nelaton (female) 10 cm* CH 10

418 12 65 LoFric® Elle™ Nelaton (female) 10 cm* CH 12

418 14 65 LoFric® Elle™ Nelaton (female) 10 cm* CH 14

418 10 05 LoFric® Elle™ Nelaton (female) 10 cm* CH 10   Proef-
pakket

418 12 05 LoFric® Elle™ Nelaton (female) 10 cm* CH 12   Proef-
pakket

418 14 05 LoFric® Elle™ Nelaton (female) 10 cm* CH 14   Proef-
pakket

*Effectieve lengte, lengte van de katheter die in de urethra  
kan worden ingebracht.

Samenstelling van  
het materiaal
Katheter:  
Elastomeer op 
polyolefinebasis (POBE).

Oppervlaktecoating: 
Polyvinyl pyrrolidone (PVP).

Bevochtigheidsvloeistof: 
Vloeistof op waterbasis  
met glycerol.

Primair  
verpakkingsmateriaal: 
Polypropyleen.

• Ontworpen om ergonomisch en  
gebruiksvriendelijk te zijn, met een  
Lvormig handvat – voor een goede  
grip en een nontouch techniek.  
Te koppelen met een standaard  
urineopvangzak of verlengslang.

• Direct klaar voor gebruik – Klaar  
zodra dat nodig is, voor een snelle  
handling en katheterisatie.

•  Smal en discreet ontwerp.

• Onderste deel van plastic  
(polypropyleen) is geschikt  
voor recycling.

• Niet geproduceerd met pvc,  
ftalaten en latex.

• Gladde katheterogen.1,2

• LoFric katheters zijn gecoat  
met de unieke Urotonic™ Surface  
Technology. Dit zorgt ervoor dat  
de katheter glad en veilig blijft, 
zowel tijdens het inbrengen als  
het verwijderen.3,4

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018

3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

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

Proefpakket,  
5 stuks.

Gebruiks
vriendelijke 
klanten
verpakking.
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Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, SE431 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.nl 

Praat mee op Facebook.

wellspect.nl


