Curan Man
Compacte katheter voor mannen, klaar voor gebruik
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Curan Man
Compact ready to use male katheter met ‘Blue Grip’

Direct klaar voor gebruik

Uniek, discreet en compact design
Gegarandeerd veilig, eenvoudig en
comfortabel in gebruik
Pre-lubricated met een hydrogel coating

De belangrijkste voordelen van de Curan Man:

• Compact design

•

Compact design: eenvoudig mee te dragen in een zak of tas

•

De katheter is 30 cm lang

•

Verkrijgbaar in 3 Charrière maten: 12, 14, 16

•

Met ‘Blue Grip’: hygiënische inbrenghulp

•

Eenvoudig te openen door de comfortabele transparante cap

•

Pre-lubricated met zachte hydrogel coating

•

Hydrogel lekt niet en geeft geen spat of drup problemen

•

Gladgepolijste eyelets voor inbrengen zonder irritatie

•

PVC is vrij van alle agressieve weekmakers zoals DEHP

•

De connector is flexibel, zacht, universeel en bevat een kleurcodering

•

De katheter kan na gebruik veilig en hygiënisch in de verpakking geplaatst
worden en is makkelijk in een zak of tas op bergen

•

Uitermate gebruiksvriendelijk

•

Klaar voor gebruik

Curan Man: Compacte katheter voor mannen, klaar voor gebruik

Het verhogen van de kwaliteit van leven
Vragen, luisteren, onderzoeken en activiteit – daar gaat het bij Curan om. Wij
ontwikkelen en produceren hoogwaardige en innovatieve producten, gemaakt
volgens de wensen van gebruikers en professionals. Onze missie is het verbeteren
van de kwaliteit van leven voor mensen met een continentieprobleem. Dit doen we
door het ontwikkelen, produceren en distribueren van hoogwaardige producten,
waarmee we een comfortabele, hygiënische, pijnloze en probleemloze oplossing
• Glad en gepolijste eyelets

bieden voor intermitterende katheterisatie.

Wij bieden het hoogste niveau van
kwaliteitscontrole
Alle producten van Curan voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Voordat een
product de fabriek verlaat, is het diverse malen streng gecontroleerd. Iedere
katheter wordt individueel gestest en is gegarandeerd veilig in gebruik. Wij zijn trots
op onze EC en ISO13485 Certificaten en bieden u het hoogste niveau van kwaliteit,
veiligheid en comfort.
• Per 30 stuks verpakt

Curan: specialist in intermitterende catheterisatie & Urology producten
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