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Wellspect HealthCare 
Roskildevej 163, 1. Th, 2620 Albertslund.
Tlf: 4362 4332. Fax: 4371 7865.  www.lofric.dk

Den kvalitetsbevidste familie – Et kateter til enhver person, et kateter til enhver situation
– Det miljøvenlige valg*

LoFric – til daglig brug
LoFric® er vort første hydrofile kateter. Det er et ”all-round” kateter, som er 
anvendeligt både på sygehuset samt i brugerens eget hjem. Der er kun behov 
for væske til aktivering af kateterets Urotonic™ Surface Technology (UST) 
 overflade belægning. Findes i mange størrelser til mænd, kvinder og børn.

Fordele 
•	 	Konnektoren	har	forskellig	farve	alt	efter	kateterets	diameter
•	 	Konnektoren	kan	tilsluttes	direkte	til	urinopsamlingsposer	eller	forlængerslanger
•	 Afrundede	kateterhuller
•	 	Kateterspidsen	findes	i	to	udgaver:	Nelaton	(rund	spids)	og	Tiemann	(bøjet	spids)
•	 Dokumenteret	sikkerhed	ved	langtidsanvendelse
•	 UST	er	sikkerhed	for	minimal	friktion	og	maksimal	komfort
•	 PVC-frit	og	miljøvenligt

LoFric Primo – letter hverdagen
LoFric® Primo™ er pakket med integreret sterilt vand. Kateteriseringen kan dermed 
også	foregå	hvor	der	ikke	er	adgang	til	vand.	Vand	og	kateter	holdes	separat	
indtil aktivering. Det er let at folde og dermed diskret at medbringe. LoFric Primo er 
det optimale valg for aktive og udadvendte mennesker. Findes i mange størrelser til 
mænd, kvinder og børn.

Fordele 
•	 Foldbart	og	diskret
•	 Store	øjer	til	håndtering	og	ophæng
•	 Selvklæbende	tape	til	ophæng	af	pakning
•	 Integreret	sterilt	vand.	Pres	på	posen	for	at	aktivere
•	Håndtag	integreret	hvilket	tillader	non-touch	teknik
•	Afrundede	kateterhuller
•	 Dokumenteret	sikkerhed	ved	langtidsanvendelse
•	UST	er	sikkerhed	for	minimal	friktion	og	maksimal	komfort
•	 PVC-frit	og	miljøvenligt

LoFric Hydro-Kit – hvor som helst, når som helst
LoFric® Hydro-Kit™ er virkelig et ”alt-i-et” katetersæt; det indeholder kateter, sterilt 
vand samt urinopsamlingspose. Specielt kørestolsbrugere finder det meget 
anvendeligt. LoFric Hydro-Kit gør det muligt at kateterisere sikkert og diskret, 
selvom der ikke er adgang til et toilet. Findes i mange størrelser til mænd, kvinder 
og børn.

Fordele 
•	 	Vandpose	med	sterilt	vand.	Fold,	pres	og	aktiver
•	Gradueret	måleenhed	på	urinopsamlingsposen	–	1000	ml	latex-fri
•	 Store	øjer	til	håndtering	og	ophæng
•	 Tømbar	pose	med	afrivningsslids
•	Mulighed	for	at	håndtere	kateteriseringen	med	non-touch	teknik
•	Mulighed	for	at	adskille	kateter	og	opsamlingspose
•	 Dokumenteret	sikkerhed	ved	langtidsanvendelse
•	UST	er	sikkerhed	for	minimal	friktion	og	maksimal	komfort
•	 PVC-frit	og	miljøvenligt

LoFric Sense – diskret og brugervenligt design
LoFric® Sense™ er et attraktivt valg til kvinder. Lille og diskret, og dog langt nok til 
fuldstændig blæretømning. LoFric Sense er optimalt for en sikker og enkel 
blæretømning. Designet af kvinder til kvinder og med optimal sikkerhed uden at 
gå på kompromis. LoFric Sense er skræddersyet til den kvindelige kateterbruger.

Fordele 
•	 	Brugervenligt	håndtag,	sterilt	i	pakken	og	enkel	non-touch	teknik
•	 Passer	til	alle	urinposer	og	forlængerslanger
•	 Integreret	sterilt	saltvand.	Et	let	tryk	og	kateteret	er	klart
•	 Pakningen	fungerer	som	diskret	beholder	ved	bortskaffelse
•	 Feminin	dispenser	opbevaringsboks
•	 Dokumenteret	sikkerhed	ved	langtidsanvendelse
•	UST	er	sikkerhed	for	minimal	friktion	og	maksimal	komfort
•	 PVC-	og	latex-frit	samt	miljøvenligt

LoFric Plus – et mere smidigt valg
LoFric® Plus™	var	det	første	PVC-frie	kateter	i	LoFric	sortimentet	og	blev	introduceret	
helt tilbage i 1998. Det er fremstillet i et mere smidigt og fleksibelt plast materiale, 
men er stadig belagt med den samme UST overfladeteknik. Takket være LoFric 
Plus’ egenskaber er kateteret blevet populært blandt brugere med sarte slimhin-
der. Findes i mange størrelser til mænd, kvinder og børn.

Fordele 
•	 Konnektoren	har	forskellig	farve	afhængig	af	kateterets	diameter
•	 Afrundede	kateterhuller
•	 Dokumenteret	sikkerhed	ved	langtidsanvendelse
•	 UST	er	sikkerhed	for	minimal	friktion	og	maksimal	komfort
•	 PVC-	og	latex-frit	samt	miljøvenligt

LoFric Dila-Cath – friktionsfri dilatation
LoFric® Dila-Cath™ er specielt designet til behandling af recidiverende urethral 
strikture. Det er enkelt og hygiejnisk at anvende, og er belagt med UST for at 
 minimere risikoen for komplikationer. LoFric Dila-Cath har ingen kateterhuller og 
er derfor ikke anvendeligt til blæretømning. Findes kun i 40 cm længde.

Fordele 
•	 	Konnektoren	har	forskellig	farve	afhængig	af	kateterets	diameter
•	 Ingen	kateterhuller
•	Nelaton	(rund	spids)
•	 Dokumenteret	sikkerhed	ved	langtidsanvendelse
•	 UST	er	sikkerhed	for	minimal	friktion	og	maksimal	komfort
•	 PVC-frit	og	miljøvenligt

LoFric Insti-Cath – friktionsfri instillation
LoFric® Insti-Cath™ anvendes til instillation af farmaka i blæren. Kateteret er belagt 
med UST for at minimere risikoen for komplikationer. Det er forsynet med en 
speciel konnektor (Luer-lock) således at spild og lækage undgås. Findes i mange 
størrelser til mænd, kvinder og børn.

Fordele 
•	 Luer-lock,	en	sikker	konnektor	som	nedsætter	risikoen	for	spild	og	lækage
•	 Farmaka	holdes	adskilt	hvorved	eksponering	undgås
•	Afrundede	kateterhuller
•	 Dokumenteret	sikkerhed	ved	langtidsanvendelse
•	UST	er	sikkerhed	for	minimal	friktion	og	maksimal	komfort
•	 PVC-frit	og	miljøvenligt
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*Journal of Cleaner Production; Stripple et al.
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