Curan Lady
De katheter speciaal ontwikkeld voor vrouwen

Specificaties

Curan Lady

Totale lengte katheter
Type gebruik
Type opening
Type katheter

Voor een actief en sociaal leven

Discreet, comfortabel en
hygiënisch
De Curan Lady is een compacte, handzame
katheter die speciaal is ontwikkeld voor vrouwen.
Sinds de introductie zijn we continu bezig om
de gebruikservaring te verbeteren, op basis van
bevindingen en ideeën van zowel gebruikers als
zorgprofessionals. Hierdoor is het ontwerp van de
Curan Lady eleganter en discreter dan ooit.

“Ik leef mijn leven
zoals vóór het
katheteriseren
en ga er lekker
veel op uit.”

- Irma Smits

Vanwege de compacte vormgeving neem je de
Curan Lady gemakkelijk en onopvallend mee in je
zak of tas. Dit maakt deze katheter geschikt voor
zowel thuis als onderweg. Na gebruik neem je de
katheter veilig en hygiënisch mee in de lekvrije
verpakking. Zo past het gebruik van de Curan Lady
gemakkelijk in jouw dagelijkse leven.

Compact en discreet ontwerp

 irect klaar voor gebruik door de
 Dhydrogel
coating


Soepel inbrengen door ergonomische vorm



Onopvallend meenemen en weggooien



Te combineren met iedere urineopvangzak



Volledig recyclebaar

 ygiënisch tijdens én na gebruik
H
De Curan Lady is zo ontworpen dat je deze na gebruik weer
lekvrij kunt afsluiten. Wanneer er geen gelegenheid is om
de katheter weg te gooien berg je deze eenvoudig op in je
tas of zak.

Direct klaar voor gebruik door hydrogel coating
Je kunt de Curan Lady direct vanuit de verpakking
gebruiken, na het wassen of desinfecteren van je handen.

I nbrengen zonder irritatie en ongemak
Door de ergonomische vorm verloopt het inbrengen van de
katheter comfortabel en pijnloos, zonder risico’s en irritaties.
De hydrogel coating verhoogt het inbrenggemak en geeft
geen spat- of drupproblemen tijdens het inbrengen of
verwijderen van de katheter.

Compact en discreet ontwerp
Door de discrete verpakking kun je aan de buitenkant niet
zien dat er een katheter in zit. Daarnaast open en sluit je
de verpakking geruisloos, voor onopvallend gebruik in
openbare gelegenheden.

Informatie voor professionals:

De belangrijkste voordelen



12 cm
Eenmalig
Nelaton
Intermitterend

Productcode

Maat

Verpakking

CL 08 Compact ready to use female device

CH 08

doos met 30 stuks

Blauw

CL 10 Compact ready to use female device

CH 10

doos met 30 stuks

Zwart

CL 12 Compact ready to use female device

CH 12

doos met 30 stuks

Wit

CL 14 Compact ready to use female device

CH 14

doos met 30 stuks

Groen

Maximale kwaliteit en veiligheid
De Curan Lady is eenvoudig in te brengen
en te gebruiken. Bekijk de instructievideo
of bestel een proefpakket:

Curan zet bij de ontwikkeling van katheters in op maximale kwaliteit en
veiligheid. De veiligheid en prestaties van onze katheters zijn uitvoerig getest,
geëvalueerd en gedocumenteerd. Zo garanderen wij bij elk gebruiksmoment
altijd dezelfde betrouwbare ervaring. Onze producten zijn voorzien van CE
Certificaat en ISO13485 Certificering; een officiële erkenning dat wij als fabrikant
veilige medische hulpmiddelen op de markt brengen.

Kleurcode

Een blaasprobleem hoeft niet in de weg te staan van een actief en
sociaal leven. Curan ontwikkelt katheters die passen bij jouw levensstijl.
Ontdek ons uitgebreide assortiment op:

www.curan.eu

Curan: specialist in intermitterende katheters
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