Curan Man
Compacte katheter voor mannen, klaar voor gebruik

De Curan Man is uniek door zijn compacte, praktische en discrete design. De katheters zijn klaar
voor gebruik en uitermate gebruiksvriendelijk. De katheters zijn per stuk steriel verpakt, voor
eenmalig gebruik en vrij van de agressieve weekmakers zoals DEHP. Al onze katheters hebben
gladgepolijste eyelets, waardoor het inbrengen risicoloos is en irritaties worden voorkomen. De
katheters zijn voorzien van een gladde hydrogel coating, die gegarandeerd lekvrij is en geen
vloeistof knoeit. De Curan Man wordt in gestrekte versie verpakt in een doos. Door de katheter
te vouwen in de compacte versie, kan hij eenvoudig meegenomen worden in een tas. De clips
zorgen ervoor dat de compacte versie eenvoudig en comfortabel zijn vorm behoudt. Alle katheters
bezitten een universele, zachte, flexibele en met kleur gecodeerde connector. Iedere catheter is
individueel getest en gegarandeerd veilig en comfortabel in gebruik.

• Verkrijgbaar in 3 maten

• Per 30 stuks verpakt

De belangrijkste voordelen op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•

• Compact design

Uniek, compact en discreet design
Pre-lubricated met zachte hydrogel coating
Gegarandeerd lekvrij
Vrij van alle agressieve weekmakers zoals DEHP
Eenvoudig te openen met comfortabele transparante cap
Makkelijk in een zak of (kleine) tas op te bergen in zijn compacte design
Direct klaar voor gebruik
Uitermate gebruiksvriendelijk

www.curan.eu

Mannenkatheters
De mannenkatheters zijn 30 cm lang en zijn verkrijgbaar in de volgende charrière maten:
Productcode

Maat

Verpakking

Kleurcode

CM12 Compact ready to use male device

Ch 12

doos met 30 stuks		

Wit

CM14 Compact ready to use male device

Ch 14

doos met 30 stuks		

Groen

CM16 Compact ready to use male device

Ch 16

doos met 30 stuks		

Oranje

De ‘30 stuks verpakkingen’ bevat 5 clips die bevestigd kunnen worden aan de Curan Man. Om deze in zogenaamd
compacte vorm mee te nemen.

Uw leverancier:

Curan: specialist in intermitterende katheterisatie en urologieproducten
Curan Catheters wordt op de Nederlandse markt exclusief gedistribueerd door Huikeshoven Medical BV
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