
DE KEUZE DIE 
U ALTIJD KUNT 
VERTROUWEN
Intermitterende katheterisatie voor mannen.
Gebruiksvriendelijk en veilig, in een slimme verpakking.



Een goede start van de (zelf-)katheterisatie-
therapie is vanwege vele redenen van 
vitaal belang. De blaasfunctie beïnvloedt 
het welzijn en het is belangrijk dat de 
blaaslediging goed verloopt, zowel op de 
korte als op de lange termijn. Daarmee is de 
katheterkeuze belangrijk, net als de kennis 
en ondersteuning gedurende de therapie.

(Zelf-)katheterisatie zal na verloop van tijd 
een natuurlijk onderdeel van het dagelijks 
leven worden. (Zelf-)katheterisatie bootst 
de natuurlijke manier van de blaaslediging 
na en zorgt voor controle over de blaas.

Bij Wellspect werken we al meer dan 30 
jaar met katheters, waarin we duizenden 
gebruikers hebben ontmoet. Wij hebben 
vertrouwen in wat we doen.

LoFric® Origo™ is ontworpen met hulp van 
mannen die (zelf-)katheterisatie toepassen 
en zorgprofessionals. Het is ontworpen 
om te voldoen aan zowel medische als 
levensstijlbehoeften. Het moet eenvoudig 
mee te nemen zijn en overal te gebruiken – 
zonder concessies te doen aan gezondheid 
of veiligheid.
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WELLSPECT does not waive any right to its trademarks by not using the symbols ® or ™.

98% van de gebruikers 
blijft LoFric Origo 
gebruiken.1

98% zou LoFric Origo 
aanbevelen aan een 
vriend.1

Wat gebruikers ons vertelden

98% 98%



Zelfklevend label voor het ophangen
Voor betrouwbare bevestiging aan een droog en 
schoon oppervlak.

Discreet ontwerp
Oprolbaar in een handzaam, discreet formaat. De 
verpakking is ook te gebruiken als wegwerpzakje.
 

LOFRIC ORIGO
Gebruiksvriendelijk en veilig,  
in een slimme verpakking.

Directe activatie 
Het enige dat nodig is, is een kneepje om de  
kathetercoating te activeren voor gebruik.

Eenvoudig te openen
Het gebruiksvriendelijke peel-open label zorgt 
voor een eenvoudige toegang tot de geactiveerde 
katheter.

Hygiënisch en eenvoudig te gebruiken
De flexibele inbrenghulp geeft controle en een 
betere grip, zonder de katheterbuis aan te hoeven 
raken. Het risico op infectie wordt hiermee  
geminimaliseerd.

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



‘Het stopt mij niet mijn leven  
volledig te leven’
De eenmalig te gebruiken LoFric Origo heeft mij het gevoel gegeven 
weer normaal te zijn en dat betekent heel veel voor mij. Als ik eerlijk 
ben, mis ik het gevoel om in de rij te moeten staan voor het toilet, 
spijt te hebben dat ik niet eerder ben gegaan en dan het gevoel van 
voldoening als je eindelijk het toilet bereikte. Tegelijkertijd ben ik erg 
blij dat LoFric Origo mij wat van die ervaring kan teruggeven. Beslis-
sen wanneer je naar het toilet gaat, is voor mij niet vanzelfsprekend. 
Het is geweldig dat de kwaliteit en selectie van katheters voor een-
malig gebruik steeds beter wordt.

Kissinger, dwarslaesie

‘Het terugkrijgen van de controle 
over mijn blaas is gewoon levens-
veranderend’
LoFric Origo heeft mij veel meer zelfvertrouwen en positiviteit ge-
geven. Het is eenvoudig om mee te nemen omdat je het kunt oprollen 
en in je zak kunt steken. Niemand weet dat het er is. Als iemand hier-
door niet naar de dokter gaat en zich zorgen maakt over het gebruik 
van een katheter, dan zou ik willen zeggen: niet doen. Het doet geen 
pijn, het is eenvoudig te gebruiken en het helpt je.

Alan, vergrote prostaat (BPH)

Urethrale gezondheid en het vrij blijven van 
infecties is cruciaal voor een goed leven,  
daarom zijn LoFric katheters zo ontworpen 
om die urethrale gezondheid te behouden. 
Ook als de therapie langere tijd moet worden 
toegepast. 

Complicaties, zoals letsels aan de urethra, 
stricturen en urineweginfecties (UWI’s) zijn 
misschien niet vanaf het begin merkbaar.
Zorg er daarom voor dat vanaf het begin  
de juiste katheter gekozen wordt om een lang-
durige urethrale gezondheid te garanderen.

Hoe gebruikers denken over LoFric Origo

WETENSCHAPPELIJK 
BEWEZEN

Veilig voor langetermijn gebruik
LoFric katheters zijn gecoat met de 
Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt 
ervoor dat het oppervlak van LoFric 
dezelfde osmolaliteit heeft als urine.
Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en 
veilig blijft, zowel bij het inbrengen als bij 
het verwijderen.

Hoge osmolaliteit betekent lage 
wrijving
Osmolaliteit is een belangrijke 
maateenheid als het om katheterisatie 
gaat. Als de katheter een coating heeft 
met een osmolaliteit lager dan de 
plasbuis, dan zullen de watermoleculen 
het katheteroppervlak verlaten en naar de 
plasbuis toe bewegen. Hierdoor kan de 
katheter uitdrogen en de wrijving neemt 
dan toe tijdens de verwijdering.

In meerdere studies hebben LoFric katheters bewezen dat  
ze het risico op complicaties verminderen

0% trauma na 5-9 jaar 
gebruik van LoFric2

64% lager verwacht 
risico op UWI’s.4

48% lager verwacht 
risico op hematurie.5

10–20 keer lager verwacht 
risico op stricturen.3 

osmolaliteit van urine 6,7

(800-1200 mOsm/kg)
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Bij Wellspect waarderen we de mensen achter ons succes als een toonaangevende leverancier van  

levensveranderende producten voor darm- en blaasmanagement, zoals de bekende merken LoFric®  

en Navina™. Van de duizenden gebruikers en zorgprofessionals over de hele wereld die de inspiratie  

vormen voor onze innovatieve oplossingen, weten we dat samenwerken de beste manier is om  

continentiezorg te verbeteren, waardoor onze gebruikers meer tijd voor het leven krijgen.  

Voortbouwend op meer dan 30 jaar levensverbeterende prestaties, streven we er hartstochtelijk naar  

om elke dag een echt verschil te maken voor iedereen die onze producten en diensten nodig heeft. 

Wellspect. A Real Difference.

wellspect.nl

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland.
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