
Curan Complete
Cateteres compactos com ponta de introdução para 
homens e senhoras
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Curan Complete
Ajuda-o a sentir-se seguro e confortável

Compacto, confortável e 
higiénico
O Curan Complete é um cateter com um saco de recolha de urina 
integrado para quando não dispõe de sanita nas proximidades, 
em caso de mobilidade limitada ou quando existe necessidade de 
higiene adicional, como no caso de infeções recorrentes do trato 
urinário. O Curan Complete vem numa versão compacta com 
uma capacidade de recolha de urina de 1000 ml.

O cateter está pronto a ser utilizado e é embalado numa 
embalagem 100% sem toque com “ponta de introdução”, uma 
ponta de inserção protetora. A ponta de introdução é utilizada 
para contornar as bactérias no início da uretra, para que estas 
bactérias não sejam transferidas para o corpo através do cateter. 
O cateter tem um revestimento de hidrogel confortável que 
permanece suave e flexível durante a inserção e remoção do 
cateter. O revestimento não seca, mesmo que seja necessário 
mais tempo para a cateterização. O Curan Complete é adequado 
tanto para homens como para senhoras.

   Previne o desenvolvimento de infeções 
recorrentes do trato urinário

   Embalagem discreta 100% sem toque

   Cateterização segura e higiénica com ponta de 
introdução

O Curan Complete é fácil de aplicar e 
de usar. Veja o vídeo instrucional ou 
encomende um conjunto de amostra:

“O Curan Complete é 
fácil de usar e dá-me 

mais liberdade”.
- Hans de Vries

  Reciclável 

As principais vantagens:

   Inserção direta e suave com revestimento de 
hidrogel

   Sistema completo com saco de recolha de 
urina estanque



Adequado para mulheres Sim
Adequado para homens Sim
Tipo de utilização Única
Tipo de cateter Intermitente
Comprimento do cateter 40 cm
Tamanho do saco 1.000 ml
de recolha

Máxima qualidade e segurança 
A Curan visa a máxima qualidade e segurança no desenvolvimento dos seus 
cateteres. A segurança e o desempenho dos nossos cateteres foram testados, 
avaliados e documentados exaustivamente. É assim que garantimos a mesma 
experiência fiável em qualquer momento de utilização. Os nossos produtos são 
cobertos por um Certificado CE e Certificação ISO13485; um reconhecimento 
oficial de que nós, na qualidade de fabricante, apenas colocamos no mercado 
dispositivos médicos seguros. 

Especificações

Ponta de Introdução

Código do produto Medir Embalagem Código de cor

CC12 Curan Complete 1000 ml - saco de recolha e ponta de introdução CH12 Caixa com 30 unidades   Branco

CC14 Curan Complete 1000 ml - saco de recolha e ponta de introdução CH14 Caixa com 30 unidades   Verde

Informação para profissionais:

Pronto a ser utilizado e estanque
O Curan Complete é um sistema 
fechado e imediatamente pronto a 
ser utilizado. Os sacos de recolha de 
urina do Curan Complete são testados 
individualmente e garantidamente 
estanques. O cateter tem um 
revestimento de hidrogel confortável 
e não causa quaisquer problemas de 
salpicos ou gotejamento durante a 
utilização.

Inserção segura através da ponta de 
introdução  
A ponta de introdução impede que 
as bactérias sejam transferidas para 
o corpo através da uretra durante a 
inserção, ajudando a prevenir infeções 
do trato urinário. A embalagem 
confortável e o cateter revestido com 
hidrogel tornam a cateterização sem 
riscos e sem irritação.

Embalagem discreta 100% sem 
toque  
Com a sua embalagem discreta 
e compacta, pode facilmente 
transportar o Curan Complete no 
seu bolso ou mala. O cateter está 
totalmente protegido pelo saco de 
recolha de urina fechado e é seguro de 
utilizar sem ter que lhe tocar com as 
mãos, garantindo assim um uso 100% 
sem toque.



Curan, meets
 your need

s

Um problema de bexiga não tem que ser impedimento para uma vida ativa e 
social. A Curan desenvolve cateteres adequados ao seu estilo de vida.

www.curan.eu
Descubra a nossa extensa gama de cateteres em:

Curan: especialista em cateteres intermitentes

Siga-nos no:
Curan Medical BV

Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem

The Netherlands

Tel. +31 (0)314 39 27 25

Fax +31 (0)314 62 05 80

E-mail info@curan.eu

Internet www.curan.eu
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