
Curan Lady
Kompakten kateter za ženske, pripravljen za uporabo

www.curan.eu

Curan, meets
 your need

s



Curan Lady
Izjemno uporabnicam prijazen izdelek

Že ima hidrogelni premaz

Varen in enostaven za uporabo

Diskreten, eleganten in privlačen dizajn

Pripravljen za uporabo



Prednosti katetra Curan Lady:
• Kompakten dizajn, ki omogoča enostavno shranjevanje v torbici ali žepu

• Kateter je dolg 8,5 cm

• Na voljo v treh Charrière velikostih: 10, 12, 14

• Pokrov z navojem omogoča enostavno odpiranje

• Kateter že opremljen z gladkim hidrogelnim premazom

• Premaz preprečuje madeže in izlivanje tekočin

• Gladka vroče polirana očesca zagotavljajo varno uvajanje

• PVC ne vsebuje agresivnih mehčalnih sredstev, kot je DEHP

• Opremljen z mehkim, univerzalnim, barvno označenim in fleksibilnim 

priključkom

• Izjemno uporabnicam prijazen izdelek

• Pripravljen za uporabo

•   • Kompakten dizajn

Curan Lady: Kompakten kateter za ženske, pripravljen za uporabo



Curan: Specialist za intermitentno kateterizacijo in urološke izdelke

Curan, meets
 your need

s

•   Gladko polirana očesca

Prizadevamo si izboljšati kakovost življenja
Spraševanje, poslušanje, razmišljanje in ukrepanje - to so Curan načela. 

Razvijamo in proizvajamo visoko kakovostne in inovativne izdelke, ki so 

narejeni v skladu z željami uporabnikov in strokovnjakov. Naše poslanstvo je 

izboljšati kakovost življenja ljudi z inkontinenco. To dosegamo z razvijanjem, 

izdelovanjem in distribucijo visoko kakovostnih izdelkov, ki našim 

uporabnikom nudijo udobno, higiensko, nebolečo in enostavno rešitev za 

intermitentno kateterizacijo.

•  Škatla s 30 kosi

Zagotavljamo najvišjo kakovost
Vsi Curan izdelki ustrezajo najvišjim standardom kakovosti. Preden naši izdelki 

zapustijo tovarno, so podvrženi številnim izredno strogim preverjanjem 

kakovosti. Vsak kateter je posamično testiran in zagotovo varen za uporabo. 

Ponosni smo, da imamo certifikata CE in ISO 13485:2012, ki zagotavljata 

najvišjo raven kakovosti, varnosti in udobja.
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Curan Medical BV

Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem 

Nizozemska

Tel. +31 (0)314 39 2725 

Fax +31 (0)314 62 0580 

Elektronska pošta    info@curan.eu

Spletna stran    www.curan.eu


