Hydrofiele intermitterende katheter, klaar voor gebruik

Ervaar de
verandering
met Infyna™
Je hoeft je
geen patiënt te
voelen als je een
katheter nodig
hebt.
Klaar voor gebruik.

Klaar voor gebruik en minder kans
op morsen1
• Gebruiksklare hydrofiele katheter.
Door de toegepaste Vaporphilic®
technologie hoeft er geen water te
worden toegevoegd.
• De bevochtigde strip in de verpakking
zorgt voor steriele waterdamp die de
kathetercoating activeert. Eenmaal
geopend, is het product klaar voor
gebruik.

Openen zonder zorgen
• Gemakkelijk te openen verpakking
(door handige strip).

Geen vlekken
• Veroorzaakt geen vlekken in kleding
zoals denim, linnen en polyester.2

No-touch katheterisatie
• Ontworpen om gecontroleerd en
gemakkelijk in te brengen.

Hydrofiele intermitterende katheter, klaar voor gebruik

Gemakkelijk katheteriseren zonder morsen
We hebben goed geluisterd en een katheter ontworpen die
tegemoetkomt aan de behoeften van de gebruikers.
• Gebruiksklare katheter in gemakkelijk te openen verpakking.
• Evenwichtige balans van soepelheid en stijfheid voor gemak bij het
touch-free inbrengen.

Productoverzicht
Infyna Standaard (Nelaton)
Hydrofiele intermitterende
katheter, klaar voor gebruik
Nelaton Standaard

maat
8 Ch
10 Ch
12 Ch
14 Ch

ref.nr.
88081
88101
88121
88141

verpakt per
25
25
25
25

Infyna Plus (Nelaton)
maat
8 Ch
10 Ch
12 Ch
14 Ch

Nelaton Plus

ref.nr.
86081
86101
86121
86141

verpakt per
25
25
25
25

Gebruiksaanwijzing
Deze intermitterende katheter is een flexibel slangvormig hulpmiddel dat door de urinebuis ingebracht wordt bij vrouwen en kinderen bij wie urine uit de blaas gehaald moet worden.
• Intermitterende katheter is klaar voor gebruik, voor éénmalig gebruik
• Ftalaat-vrije katheter voorzien van een hydrofiele coating
• 2 gladde katheterogen
• Connector met kleurcodering
• Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex
WAARSCHUWING: Om de kans op infecties of andere complicaties te verkleinen, het product niet hergebruiken.
WAARSCHUWING: Indien men onbehaaglijk wordt of er tekenen van complicatie optreden, stopt u met het gebruik van de katheter en brengt u uw zorgverlener op de hoogte.
VOORZORGSMAATREGELEN: Neemt u contact op met uw zorgverlener alvorens u dit product gebruikt, wanneer een van de volgende problemen zich voordoet:
• Gevoelige plasbuis • Onverklaarbare bloeding uit de urinebuis • Uitgesproken strictuur • Foutieve passage • Urethritis - ontsteking van de plasbuis
VOORZORGSMAATREGELEN: Voor het zelf inbrengen van een katheter dient u altijd het zorgplan en advies van uw zorgverlener op te volgen, die uitsluitend mogen worden
uitgevoerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Omdat de katheterisatiefrequentie van persoon tot persoon varieert, dient de aanbevolen frequentie voor uw
katheterisatie door uw zorgverlener te worden aangegeven. Neem voor andere vragen over uw katheterisatie contact op met uw zorgverlener.
LET OP: Berg de dozen bij voorkeur op in een horizontale positie bij kamertemperatuur. Dit product bestaat uit de volgende onderdelen: polyvinylchloride connector en katheter
vervaardigd zonder ftalaten.
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