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Rejsetips til d
ig

der anvender

LoFric katetre



Pakke
t m

ed 10 ml ste
rilt 

vand

Pakket med 14 ml sterilt vand

Pak
ket

 med 
14 - 1

6 ml ste
rilt 

van
d

Pakket med 17,5 ml sterilt vand

Tryghed på rejsen
Som bruger af RIK katetre er 
det en stor tryghed at vide, at du 
altid har, hvad du skal bruge af 
hjælpemidler til din rådighed. 
Dette gør sig gældende såvel i 
hverdagen som på rejse.

Derfor har vi samlet et par gode 
råd, så du trygt kan tage afsted på 
rejse uden at skulle bekymre dig 
om dit vandladningsproblem.

1. Medbring ekstra katetre
Pak altid rigeligt med katetre 
– flere end du forventer at få 
brug for de dage, du er på rejse. 
Din hjemrejse kan blive forsin-
ket, eller der kan opstå andre 
uforudsete hændelser, der gør, at 
du får brug for ekstra katetre.

Tip! Det kan desuden være en 
god idé at medbringe et hånd-
desinfektionsmiddel.

2. Katetre i håndbagagen
Sørg for at have rigeligt med 
katetre i håndbagagen i tilfælde 
af, at flyselskabet mister din
øvrige bagage. Det kan være en 
god idé at tjekke de gældende 
regler for håndbagage med dit 
rejseselskab.



3. LoFric i udlandet
Hvis du mod forventning skulle 
komme til at mangle katetre på 
rejsen, kan du på www.lofric.com 
finde adresser på vore afdelinger 
og distributører i udlandet, som 
gerne hjælper dig. Du er naturlig-
vis også velkommen til at ringe til 
det danske kontor på telefon
+45 4362 4332.

4. Rent vand
Hvis du rejser til lande, hvor 
vandkvaliteten ikke er så god som 
i Danmark, bør du på din rejse 
anvende katetre med integreret, 
sterilt vand for at undgå urinvejs-
infektioner. 

Følgende LoFric katetre er alle 
pakket med sterilt vand:

•	 LoFric®	Sense™
•	 LoFric®	Origo™
•	 LoFric®	Primo™	
•	 LoFric®	Hydro-Kit™

Tip! Hvis vandkvaliteten er i 
orden, er det stadig vigtigt at 
huske, at bruge koldt vand til 
katetrene, da risikoen for bakte-
rier er mindre ved koldt vand end 
ved varmt vand.

Tip! Læs mere om alle LoFric 
katetrene på www.lofric.dk

5. Diskretion på rejsen
Medbring et LoFric rejsekort 
(Medical Validation Certificate) 
der på ti sprog beskriver, hvorfor 
du har katetre med i din bagage. 
Kortet beder samtidigt tolderne 
udvise diskretion. Kortet kan 
hentes på www.lofric.dk eller 
rekvireres på telefon 4362 4332. 

6. Medicin med til udlandet
Hvis du tager medicin bør du 
ligeledes medbringe denne i din 
håndbagage. 

Vær desuden opmærksom på, at 
bestemte typer medicin kræver 
pillepas/medicinattest. Spørg på 
apoteket eller hos lægen.
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LoFric te
amet ønsker dig en

 tryg 
rejse!

Tjekliste

	Je
g har pakket rig

eligt med katetre

	Je
g har fordelt m

ine katetre 
i håndbagagen 

 og den øvrige bagage

	I m
it valg af medbragte katetre,

 har jeg taget  

 højde for vandkvalitete
n

	Je
g har medbragt mit LoFric rejse

kort  

 (Medical Validation Certificate)


