
Curan Lady
Kateter razvit posebej za ženske
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   Pripravljeno za hitro uporabo  zahvaljujoč  
hydrogel prevleki

  Diskretno prenašanje in shranjevanje 

    Lahko se kombinira z vsako vrečko za  
odvajanje urina  

  Izdelek se lahko popolnoma reciklira

   Neboleča namestitev zaradi ergonomske oblike 

  Kompaktna in diskretna zasnova

Najopaznejše prednosti

Specifikacije

Curan Lady
Za svobodno in aktivno življenje

Diskretno, udobno in 
higiensko
Curan Lady je kompakten, priročen kateter, razvit 
posebej za ženske. Že od uvedbe se nenehno 
trudimo izboljševati uporabniško izkušnjo, ki 
temelji na ugotovitvah in idejah, zbranih tako pri 
uporabnicah kot pri zdravstvenih delavcih.

Zahvaljujoč kompaktni obliki lahko Curan Lady 
enostavno in diskretno nosite v žepu ali torbici. 
Zaradi tega je kateter primeren za uporabo tako 
doma kot na poti. Po uporabi lahko nosite kateter 
na varen in higienski način v neprepustni embalaži. 
Uporaba Curan Lady se zato zlahka prilega vašemu 
vsakdanjemu življenju.

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.

“Svoje življenje živim 
enako kot pred 

kateterizacijo in 
hodim ven,  

kolikor lahko.”

Oznaka izdelka Velikost Pakiranje Barvna oznaka

CL 08 Compact ready to use female device CH 08 Paket vsebuje 30 kosov   Modra

CL 10 Compact ready to use female device CH 10 Paket vsebuje 30 kosov   Črna

CL 12 Compact ready to use female device CH 12 Paket vsebuje 30 kosov   Bela

CL 14 Compact ready to use female device CH 14 Paket vsebuje 30 kosov   Zelena

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

Dožina katetra 12 cm
Vrsta uporabe Enkratna
Vrsta odprtine Nelaton
Vrsta katetra Intermitentni

Higiensko med in po uporabi
Curan Lady je zasnovan tako, da se po uporabi lahko zapre 
in je neprepusten. Če katetra ni možno zavreči, ga lahko 
shranite v torbi ali žepu.

Namestitev brez draženja in bolečin
Zahvaljujoč ergonomski obliki se lahko kateter namesti 
udobno in brez bolečin, brez tveganj in draženja. Hidrogelni 
premaz omogoča lažjo namestitev in ne povzroča težav 
zaradi brizganja ali kapljanja med namestitvijo ali odstran-
jevanjem katetra.

Pakirano kompaktno in diskretno
Diskretna embalaža onemogoča, da bi bil kateter viden 
od zunaj. Poleg tega se embalaža tiho odpira in zapira, kar 
omogoča diskretno uporabo na javnih mestih.

Pripravljeno za hitro uporabo  zahvaljujoč hydrogel 
prevleki
Curan Lady lahko uporabite neposredno iz embalaže, po 
umivanju ali razkuževanju rok.

- Irma Smits 

Informacije za profesionalce:



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

Curan, meets
 your need
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