LoFric-familien
–E
 t kateter for alle, i alle situasjoner
– Beste miljøvalg*

LoFric Sense – designet for kvinner
LoFric® Sense™ er et godt valg for kvinner. Lite og diskret, men samtidig langt
nok for å tømme tomt. LoFric Sense har alt som trengs for å utføre sikker og
bekvem kateterisering hvor som helst. LoFric Sense er spesialdesignet for
kvinner.

Egenskaper
• Lite og diskret
• Brukervennlig håndtak (sterilt i pakningen) gir et godt grep. Kan kobles
til standard urinposer og forlengerslanger
• Steril saltløsning inkludert. Et trykk og det er klart til bruk
• Kateteret kan legges tilbake i enkeltpakningen etter bruk
• Uten lateks og PVC
• Brukervennlig dispenser pakning
• Urotonic™ Surface Technology for lav friksjon og maksimal komfort

*Journal of Cleaner Production; Stripple et al.

LoFric Sense er en del av den tradisjonelle
LoFric-familien og kombinerer skånsomhet
og sikkerhet med ny, lekker design.

Intermitterende kateterisering
Kateterisering
Dilatasjon
Instillasjon

Miljø

Egenskaper

LoFric Sense aktiveres med et trykk på
pakningen og er øyeblikkelig klart til bruk.
Kateteret har et grepsvennlig og hygienisk
håndtak og ligger sterilt i pakningen.
Katetert er PVC-fritt.
LoFric Sense har beholdt den unike
overflaten fra sin forgjenger. Overflaten,
Urotonic™ Surface Technology, består av
PVP og salt, og har en meget god evne
til å holde på vannet gjennom hele kateteriseringen. Fordelen med dette er lavere
friksjon og dermed redusert risiko for
skader og komplikasjoner.
LoFric Sense har med sin optimale lengde
5 cm hydrofil overflate under kateterhullene,
som gjør det diskret, men samtidig langt nok
til å tømme blæren helt tom. LoFric Sense
har en standard konnektor som kan kobles
til hvilken som helst urinpose eller forlengerslange. Dette er med på å forenkle
brukerens hverdag.

LoFric Sense er et direkte svar på de høye
miljøkrav som brukere, helsepersonell og
myndigheter har. Man etterspør det beste
tilgjengelige materialet som er mest mulig
miljøvennlig og har gode produktegenskaper.
LoFric Sense er laget av POBE, et materiale
som er spesialtilpasset LoFric-familien. I en
vitenskapelig studie utført av IVL, Svenska
Miljöinstitutet, sammenlignes ulike plast
materialer som anvendes i råkateter. Her
ser man på hvordan disse påvirker miljøet,
ut i fra et livssyklusperspektiv. Konklusjonen
blir at POBE er et bedre miljøvalg enn de
andre tilgjengelige materialene.

Materiale

POBE er en polyolefinbasert elastomer som
er et elastisk, ftalat-fritt materiale som kombinerer de gode bruksegenskapene til PVC
med miljøvennlighet. Hovedbestandelen
i POBE er polymerer som kun inneholder
karbon (kull), vann og oksygen. Produktet er
CE-merket.

Pasientsikkerhet

LoFric har vært på markedet i snart 30 år.
Kateteret har blitt mye brukt ved intermitterende kateterisering under årenes løp og er
det mest veldokumenterte kateteret i verden.
Flere kliniske langtidsstudier viser at LoFric
er trygt å bruke. LoFric er både skånsomt
og sikkert.
Studiene kan skaffes via
Wellspect HealthCare.

Sterilisering og holdbarhet

Kateterne er sterilisert ved betasterilisering.
Steriliseringskontroll gjennomføres av
Wellspect HealthCare, Mölndal, Sverige.
Hver pakning er merket med siste anbefalte
forbruksdato.

Sortiment

Det store utvalget av størrelser og varianter
gjør at det finnes et LoFric kateter til alle
behov og krav. Nelatontuppen er rett og
beregnet til kvinner og barn.
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Produkt
LoFric® Sense™
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Lengde
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm

Størrelse
CH 08
CH 10
CH 12
CH 14

Brukervennlig enkeltpakning
Eske: 30 stk.
Transportkartong: 4 x 30 stk. = 120 stk.

For mer informasjon, besøk www.lofric.no.
Du kan også treffe oss på telefon 815 59 118
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