
Curan Complete
Kompaktni katetri z uvajalno konico za ženske in moške
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Curan Complete
Pomaga, da se počutite varno in udobno

Kompakten, udoben in 
higieničen
Curan Complete je kateter z integrirano vrečko za zbiranje urina, 
kar je uporabno, ko niste v bližini stranišča, če imate zmanjšano 
mobilnost ali preprosto potrebujete dodatno higieno, recimo 
zaradi ponavljajoče okužbe sečil. Curan Complete je na voljo v 
kompaktni različici z zbirno vrečko s prostornino 1.000 ml. 

Kateter je pripravljen za uporabo, zapakiran je v embalaži, ki se 
je ni potrebno dotikati, vsebuje tudi ‘uvajalno konico’ – zaščitno 
konico za vstavljanje. Uvajalna konica se uporablja za obvod 
bakterij na začetku sečnice, tako da se te bakterije ne vnesejo v 
telo s katetrom. 
Kateter ima udoben premaz iz hidrogela, ki ostane gladka in 
prožna med vstavljanjem in odstranjevanjem katetra. Premaz 
se ne izsuši, tudi če je za kateterizacijo potrebno več časa. Curan 
Complete je primeren za ženske in moške.

   Preprečuje razvoj ponavljajočih se okužb 
urinarnega trakta

   Varna in higienična kateterizacija z uvajalno 
konico

Curan Complete je enostaven za 
namestitev in uporabo. Oglejte si video z 
navodili ali naročite vzorčni paket:

“Curan Complete je lahek 
za uporabo in mi omogoča 

več svobode.”
- Hans de Vries

  Možnost recikliranja 

  Popoln sistem z neprepustno zbirno vrečko

Glavne prednosti:

   Neposredno in gladko vstavljanje s premazom 
iz hidrogela

   Diskretna embalaža, ki se je ni potrebno 
dotikati



Primerno za ženske Da
Primerno za moške Da
Vrsta uporabe Enkratna
Vrsta katetra Intermitentni kateter
Dolžina katetra 40 cm
Velikost vreče 1.000 ml
za zbiranje

Zagotovljena kakovost in varnost 
Curan si pri razvoju katetrov prizadeva za maksimalno kakovost in varnost. 
Varnost in učinkovitost naših katetrov je bila obširno preizkušena, ocenjena in 
dokumentirana. Tako zagotavljamo enako zanesljivo izkušnjo v vsakem trenutku 
uporabe. Naši izdelki so zajeti s certifikatom CE in certifikatom ISO13485; uradno 
priznanje, da kot proizvajalec na trg dajemo le varne medicinske pripomočke.

Specifikacije

Konica uvajalnika

Oznaka izdelka Velikost Pakiranje Barvna oznaka

Zbirna vrečka s prostornino 1.000 ml in uvajalna konica CC12 Curan Complete CH12 Paket vsebuje 30 kosov   Bela

Zbirna vrečka s prostornino 1.000 ml in uvajalna konica CC14 Curan Complete CH14 Paket vsebuje 30 kosov   Zelena

Informacije za profesionalce:

Pripravljen za uporabo in 
neprepusten
Curan Complete je zaprt sistem in 
pripravljen na takojšnjo uporabo. 
Zbirne vrečke Curan Complete so 
posamično testirane in zajamčeno 
neprepustne. Kateter ima udoben 
premaz iz hidrogela in med uporabo 
ne povzroča težav z brizganjem ali 
kapljanjem.

Varno vstavljanje s pomočjo 
uvajalne konice   
Uvajalna konica med vstavljanjem 
preprečuje prenos bakterij v telo skozi 
sečnico, kar pomaga preprečevati 
okužbe urinarnega trakta. Udobna 
embalaža in kateter, premazan s 
hidrogelom, omogočata kateterizacijo 
brez tveganja in draženja.

Diskretna embalaža, ki se je ni 
potrebno dotikati 
S svojo diskretno in kompaktno 
embalažo lahko Curan Complete 
enostavno nosite v žepu ali torbi. 
Kateter je v celoti zaščiten s priloženo 
zbirno vrečko in tako varen za 
uporabo, ne da bi se ga dotaknili z 
rokami, kar zagotavlja 100% uporabo 
brez dotika.



Curan, meets
 your need
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Težave z mehurjem ne smejo ovirati aktivnega in družabnega življenja. 
Curan razvija katetre, ki ustrezajo vašemu življenjskemu slogu.

www.curan.eu
Odkrijte našo bogato ponudbo na:

Curan: specialist za intermitentne katetre

Sledi nam:
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


