
RIGHT FROM 
THE START 

Intermitterende katheterisatie voor vrouwen. 
Eenvoudig voor beginners. 
Geweldig voor langdurig gebruik.



van de gebruiksters wil 
LoFric Sense1 blijven 
gebruiken

van de voorschrijvers 
zal LoFric Sense1 blijven 
voorschrijven

98% 82%

Een goede katheterisatie is om vele redenen van vitaal belang. Uw blaasfunctie beïn-
vloedt uw welzijn, niet alleen in het begin maar ook op de lange termijn. Daarom is uw 
katheterkeuze belangrijk. 

LoFric Sense™ wordt al jarenlang voorgeschreven en gebruikt door miljoenen vrouwen 
van alle leeftijden - zowel door vrouwen met multiple sclerose als door vrouwen met 
een dwarslaesie en door veel andere vrouwen die continentieproblemen hebben. Het is 
aangepast aan de behoeften van vrouwen en het voldoet aan hun verwachtingen en ei-
sen voor veiligheid en comfort. Nu introduceren wij de volgende generatie LoFric Sense, 
ontwikkeld met behulp van professionals in de gezondheidszorg en honderden vrouwen 
die zelfkatheterisatie toepassen. 

LOFRIC SENSE  
VOOR VROUWEN 
DOOR VROUWEN 

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



Discreet ontwerp
Stijlvol en discreet  
patroon.

Ergonomische grip
Steriele en ergonomische handgreep voor  
betere controle en non-touch-techniek,  
wat leidt tot betere hygiëne en het risico  
op infectie minimaliseert.

Nieuw

Nieuw

DE NIEUWE, 
VERBETERDE 
LOFRIC SENSE 

Directe activering 
Eén keer knijpen activeert de katheter voor 
direct gebruik.

Comfortabel en veilig
De gepatenteerde Urotonic™ Surface Tech-
nology zorgt ervoor dat de katheter glad en 
veilig blijft, zowel bij het inbrengen als bij het 
verwijderen.

Met alle eigenschappen die door  
LoFric Sense gebruiksters wereldwijd 
worden gewaardeerd, nu in een  
nieuw ontwerp.

Grotere opening
De grotere opening vergemakkelijkt het  
uitnemen van de katheter en het  
terugplaatsen daarvan na gebruik.

Nieuw

Nieuw

Optimale katheterlengte
Zorgt voor een volledige blaaslediging en  
vermijdt urineresidu en daarmee infecties.

Langer openingslabel
Voor betere grip tijdens het openen  
van de verpakking.

Praktisch zelfklevend label
Voor betrouwbare bevestiging op elk  
droog en schoon oppervlak.



‘Het weerhoudt mij er niet van 
mijn leven volledig te leven’
‘Ik vind de verpakking leuk! Het is discreet en aantrekkelijk en past 
gemakkelijk in mijn make-uptas of in een jaszak. Geweldig als ik weg 
van huis ben. En het is zo gemakkelijk te gebruiken! Het maakt mijn 
toiletbezoeken kort en snel. Ik kan erop vertrouwen dat het mijn 
blaas volledig leeg maakt. Al met al past het in mijn leven. Ik ben 
een onafhankelijk persoon en wil mijn leven ten volle leven. Dit is 
iets dat mij daar niet van weerhoudt.’

Evie, geboren met Spina Bifida 

‘Om de controle over mijn blaas 
terug te krijgen is gewoon  
levensveranderend’
‘Ik vind LoFric Sense echt gemakkelijk in gebruik en heel discreet. Ze 
zitten in je handtas en niemand weet dat je ze hebt. Je gaat naar een 
toiletruimte, je bent daar misschien een beetje langer dan normaal, als 
je naar buiten komt, merkt niemand het verschil. Wetende dat ik de 
controle over mijn blaas terug kon krijgen, is gewoon ingrijpend.’ 

Jane, heeft MS

Urineweginfectie (UWI) is een veel voorkomend pro-
bleem voor vrouwen, of ze nu katheters gebruiken 
of niet. Wist u dat urineweginfecties 3-4 keer vaker 
voorkomen bij vrouwen dan bij mannen, voorname-
lijk als gevolg van verschillen in anatomie2. Verder 
komen complicaties zoals letsel aan de plasbuis en 
urineweginfecties vaak voor bij kathetergebruikers. 

Deze complicaties zijn misschien niet vanaf het 
begin merkbaar. Complicaties kunnen echter wor-
den voorkomen. Wij geloven dat katheterisatie een 
goed leven mogelijk moet maken en daarom hebben 
we ons gericht op het zo veilig mogelijk maken van 
LoFric Sense. Als u meteen vanaf het begin voor 
LoFric Sense kiest, draagt dit bij aan een langdurige 
gezondheid van de plasbuis, waardoor u het leven 
kunt leiden dat u wilt. 

Hoe gebruiksters denken over LoFric Sense

WETENSCHAPPELIJK 
BEWEZEN

Veilig voor langdurig gebruik
LoFric katheters zijn gecoat met onze unieke 
Urotonic™ Surface Technology. Dit betekent dat 
het oppervlak van LoFric dezelfde eigenschap-
pen heeft als uw plasbuis - de zoutconcentratie 
is hetzelfde als in urine. Dit zorgt ervoor dat de 
katheter glad, comfortabel en veilig blijft, zowel 
bij het inbrengen als bij het verwijderen.

Hoge osmolaliteit zorgt voor  
lage wrijving
Osmolaliteit is een belangrijke meeteenheid als 
het om katheterisatie gaat. Als de katheter een 
coating heeft met een osmolaliteit lager dan de 
plasbuis, dan zullen de watermoleculen het ka-
theteroppervlak verlaten en naar de plasbuis toe 
bewegen. Hierdoor kan de katheter uitdrogen en 
de wrijving tijdens verwijdering toenemen. Daar-
om is een hoge osmolaliteit zo belangrijk!

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

Osmolaliteit van urine 7,8

(800-1200 mOsm/kg)
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0% trauma na 5-9 jaar 
met LoFric.3

64% lager verwacht 
risico op UWI’s.5

48% lager verwacht 
risico op hematurie.6

10-20 keer lager verwacht 
risico op stricturen.4 
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Bij Wellspect waarderen we de mensen achter ons succes als toonaangevende leverancier van 

levensveranderende producten voor het behandelen van darm- en blaasproblemen, zoals de 

bekende merken LoFric® en Navina™. Wereldwijd zijn er duizenden gebruikers en zorgverleners die 

met onze producten werken. Zij zijn de inspiratie voor onze innovatieve oplossingen. Wij weten 

dat samenwerking de beste manier is om continentiezorg te verbeteren. Dit geeft onze gebruikers 

meer tijd om te leven. Voortbouwend op meer dan 30 jaar levensverbeterende prestaties, streven 

wij ernaar om elke dag een echt verschil te maken voor iedereen die onze producten en diensten 

nodig heeft. Wellspect. A Real Difference.

wellspect.nl


