
EEN REVOLUTIE 
IN UW HANDEN
De eerste intermitterende katheter ter  
wereld met een L-vormig handvat.



Waarom kiezen tussen functie en ontwerp,  
terwijl u beide kunt hebben?

Al tientallen jaren zijn katheters min of meer 
hetzelfde gebleven. Tot nu. Wij zijn trots op 
de innovatie die vrouwen in staat stelt om hun 
dagelijks routine op een geheel nieuwe manier 
aan te pakken. Letterlijk.

De nieuwe LoFric Elle is de eerste katheter ter 
wereld met een L-vormig handvat. LoFric Elle is 
een eenmalige, hydrofiele katheter, die direct klaar 
is voor gebruik, waarbij de verpakking een handvat 
wordt als die wordt bevestigd aan de katheter.

ONTDEK DE KRACHT 
VAN LOFRIC ELLE

Het ergonomische handvat verbetert de controle, 
verzekert een betere hygiëne en vergroot de 
waardigheid voor meer vrouwen dan ooit tevoren.
LoFric heeft een lange geschiedenis in het 
verbeteren van zowel de katheterfunctie als het 
-ontwerp.

Deze keer is het een échte doorbraak. Dit is 
niets minder dan een revolutie in de wereld van 
katheterisatie.



AFSTAND BETEKENT 
WAARDIGHEID
Mede door het ergonomische handvat kunnen 
meer vrouwen zelfstandig de katheterisatie 
uitvoeren in plaats van geassisteerd door een 
zorgverlener of partner. Diegene zijn die de 
controle neemt, in plaats van de situatie die 
bepalend is, voelt bevrijdend en herstelt het 
gevoel van waardigheid. Als assistentie toch nodig 
is, zorgt het handvat ervoor dat er afstand is 
tussen de vrouw en de hand van de zorgverlener 
of partner gedurende de katheterisatie.

90 GRADEN,  
MEER HYGIËNE
Het handvat met de hoek van 90 graden maakt een 
meer hygiënische manier van katheterisatie mogelijk.
Voor diegene die de katheterisatie zittend op 
het toilet uitvoert, bevindt de hand waarmee de 
katheter wordt vastgehouden zich niet in het toilet. 
LoFric Elle biedt een schonere proc edure tijdens 
de katheterisatie, met een minimaal risico op het 
spetteren van urine op de hand. 

Gebruik, hersluit, gooi later weg  
LoFric Elle is eenvoudig mee te nemen en weg te 
gooien. Het ziet eruit als een pen of make-up 
artikel en past discreet in een zak of handtas.

DE H
OEK  

VERANDERT A
LLES

Wanneer de katheter uit zijn dunne, harde omhulsel 
wordt gehaald, wordt dit omhulsel onder een 
hoek van 90 graden verbonden met de katheter, 
waardoor het een handvat wordt. De L-vorm die 
zo ontstaat wordt een veelzijdig instrument dat 
een volledig nieuwe dimensie geeft aan het begrip 
controle. 

Omdat het handvat ook fungeert als verlenging, is 
het voor de gebruikster mogelijk om meer rechtop 
op het toilet te zitten en de katheter eenvoudiger te 
sturen.

De urine stroomt verder weg van de hand, 
waardoor katheterisatie zowel hygiënischer als 
waardiger wordt als er hulp nodig is. Verder kijkend 
dan functies zoals discretie en uiterlijk alleen, maakt 
dit nieuwe, hoekige ontwerp een echt verschil.

Jessica 
Clinical lead / Continence service, UK

   ’Het handvat biedt privacy 
en waardigheid. Het herstelt 
het zelfvertrouwen van de 
vrouw. Deze zaken zijn 
belangrijk.’



EEN NIEUWE 
MANIER VOOR 
MEER VROUWEN
Vrouwen met blaasdisfunctie hebben vaak te 
maken met genderspecifieke uitdagingen. Naast de 
fysieke vereisten om de katheterisatie uit te voeren, 
ervaren vrouwen ook meer complicaties, zoals 
urineweginfecties. Bij Wellspect hebben wij een 
passie voor het ontwikkelen van oplossingen die 
een zo normaal als mogelijk leven kunnen bieden. 
Daarnaast geloven wij in het recht van elke vrouw 
op haar eigen, waardige privacy. Zorgverleners 
hebben nu een nieuwe en eenvoudige manier om 
meer vrouwen zelfkatheterisatie aan te leren, dankzij 
het L-vormige handvat van LoFric Elle. Samen 
kunnen wij de onafhankelijkheid en het vertrouwen 
bieden die ze nodig hebben om de dingen te doen 
die ze willen doen.
 
De revolutie is in uw handen.

PAK HET VAST 
EN KRIJG MEER 
CONTROLE
LoFric Elle biedt nieuwe mogelijkheden als u een 
verminderde handfunctie heeft. De extra lengte 
maakt het ook eenvoudiger voor vrouwen die 
moeite hebben de plasbuis te bereiken.
Het gebruik van het handvat is altijd optioneel.
LoFric Elle  kan ook eenvoudig gebruikt 
worden als een gewone katheter met een non-
touch techniek. Deze veelzijdigheid betekent 
dat er meer keuzemogelijkheden zijn voor 
de beste oplossing voor elke gebruikster en 
omstandigheid.

LoFric Elle op ware grootte.

DE KEUZE DIE U 
ALTIJD KUNT 
VERTROUWEN
Het gladde oppervlak garandeert het 
comfortabel en veilig inbrengen en verwijderen, 
waardoor het ook veilig te gebruiken is voor de 
lange termijn.
De katheterbuis is van voldoende lengte om de 
blaas volledig te legen, omdat wij zelfs bij het 
innoveren van een nieuw functioneel ontwerp 
nooit concessies doen aan de gezondheid van 
de gebruiksters.

0% trauma  
na 5-9 jaar  
met LoFric.1

64% lager  
verwacht risico  
op UWI’s.3

48% lager  
verwacht risico  
op hematurie.4

10–20 keer lager  
verwacht risico  
op stricturen.2 
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Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, Postbus 656, 2700 AR, Zoetermeer, Nederland.
Tel. NL: +31 79 363 70 10. Fax NL: +31 79 362 37 48. www.wellspect.nl
Tel. BE: +32 3 232 06 15. Fax BE: +32 3 305 52 11. www.wellspect.be

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


