
Curan Lady
O cateter especialmente desenvolvido para mulheres
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  Pronto a usar graças ao revestimento em hidrogel

  Transportado e eliminado com discrição 

    Pode ser combinado com qualquer saco de  
drenagem de urina  

  Totalmente reciclável  

   Aplicação suave devido à forma ergonómica 

  Design compacto e discreto

Eis as vantagens que mais se destacam

Especificações

Curan Lady
Para uma vida ativa e social

Discreto, confortável e 
higiénico
O Curan Lady é um cateter compacto e prático, 
especialmente desenvolvido para mulheres. Desde 
a sua introdução, temos estado constantemente a 
trabalhar na melhoria da experiência de utilizador, 
com base em descobertas e ideias recolhidas tanto 
das utilizadoras como dos profissionais de saúde. Tal 
resultou num design mais elegante e mais discreto do 
que nunca para o Curan Lady. 

Graças à forma compacta, o Curan Lady pode ser fácil e 
discretamente transportado no seu bolso ou mala. Isto 
torna o cateter adequado para utilização tanto dentro 
como fora de casa. Após a utilização, pode transportar 
o cateter de forma segura e higiénica na embalagem 
estanque. A utilização do Curan Lady enquadra-se 
assim facilmente na sua vida quotidiana.

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. 

“Vivo a minha 
vida da mesma 

forma que antes da 
cateterização e saio o 

mais possível”. 

Código do produto Medir Embalagem Código de cor

CL 08 Compact ready to use female device CH 08 Caixa com 30 unidades   Azul

CL 10 Compact ready to use female device CH 10 Caixa com 30 unidades   Preto

CL 12 Compact ready to use female device CH 12 Caixa com 30 unidades   Branco

CL 14 Compact ready to use female device CH 14 Caixa com 30 unidades   Verde

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

Comprimento total do cateter 12 cm
Tipo de utilização Uma vez
Tipo de abertura Nelaton
Tipo de cateter Intermitente

Higiénico durante e após a utilização
O Curan Lady foi concebido de forma a poder ser fechado 
de forma estanque após a sua utilização. Se não houver 
oportunidade de eliminar o cateter, pode simplesmente 
guardá-lo na sua mala ou bolso.

Aplicação sem irritação e inconveniência
Graças à forma ergonómica, o cateter pode ser aplicado con-
fortavelmente e sem dor, sem quaisquer riscos e irritações. O 
revestimento de hidrogel aumenta a facilidade de aplicação e 
não causa quaisquer problemas devido a salpicos ou goteja-
mentos durante a aplicação ou remoção do cateter.

Embalado de forma compacta e discreta
A embalagem discreta não permite que o cateter seja visível 
do exterior. Além disso, a embalagem pode ser aberta e 
fechada silenciosamente, para permitir uma utilização 
discreta em locais públicos. 

Imediatamente pronto a usar graças ao revestimento 
em hidrogel
Pode utilizar o Curan Lady diretamente da embalagem, 
depois de lavar ou desinfetar as suas mãos.

- Irma Smits 

Informação para profissionais:



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

Curan, meets
 your need
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