BLADDER MANAGEMENT

Liquick X-treme en
Liquick X-treme Plus
Vooraf geactiveerde, gebruiksklare intermitterende katheters

Liquick X-treme katheter
Geniet van uw onafhankelijkheid – snel en eenvoudig
Bij Teleflex begrijpen we hoe belangrijk het is om mensen te helpen hun leven zo eenvoudig
en comfortabel mogelijk te maken, terwijl ze hun onafhankelijkheid en waardigheid
behouden. Met dit in gedachten hebben we een intermitterende katheter ontwikkeld: de
Liquick X-treme katheter is een gebruiksklare katheter voor intermitterende katheterisatie
die intuïtief is en eenvoudig kan worden toegepast waar u hem maar nodig hebt – voor
extreme onafhankelijkheid en comfort.

Ergothan-tip
Stabiel maar flexibel

X-Treme snelheid

Soft Cat eyes
Zacht afgerond – binnen en
buiten

Gebruiksklaar

Hydrofiele coating
Vooraf geactiveerd

Inbrenghulpmiddel

De Liquick X-treme katheter is klaar voor gebruik
rechtstreeks uit de verpakking. U hoeft geen zakje kapot te
maken, glijmiddel toe te voegen of te wachten tot de
hydrofiele coating geactiveerd is. Dankzij de voorgeactiveerde
hydrofiele coating op de SafetyCat-katheter, is het gebruik
van de Liquick X-treme katheter snel en eenvoudig.

X-Treme comfort

Eenvoudig inbrengen van
de katheter

Eenvoudige hantering zonder aanraking
De moderne verpakking in een elegant ontwerp is
gemakkelijk te openen. De Liquick X-treme katheter is
uitgerust met een blauw inbrenghulpmiddel en steriele
beschermende binnenhuls, die het volledige oppervlak van de
katheter bedekt. Dit maakt een comfortabele en volledig nontouch katheterisatie mogelijk: het enige wat u hoeft te doen is
de verpakking openen, uit de verpakking halen en inbrengen.

Beschermende binnenhuls
Aseptische hantering

X-Treme gebruiksgemak
Middelpunt van onze technologie
De Liquick X-treme katheter is uitgerust met onze SafetyCatkatheter met zacht afgeronde Soft Cat Eyes, een flexibele
Ergothan-tip en ook een vooraf geactiveerde hydrofiele
coating. De Liquick X-treme katheter zorgt zo voor een zachte
en gladde katheterisatie.

Liquick X-treme Plus katheter
Alles in één – geschikt voor dagelijks gebruik
De nieuwe, gebruiksklare Liquick X-treme Plus katheter is een compleet systeem voor een
snelle en comfortabele katheterisatie op vrijwel elke plaats en elk tijdstip. Deze katheter heeft
een vooraf aangesloten urine-opvangzak die u moeiteloos kunt gebruiken wanneer u uzelf
moet katheteriseren. Alle hoogwaardige kenmerken van de Liquick X-treme katheter maken
dit product bovendien geschikt voor dagelijks gebruik.

Terugslagventiel
Voorkomt dat urine terugstroomt

Beschermende binnenhuls
Aseptische hantering

Perforatielijn
Eenvoudig te legen

Hydrofiele coating
Voorgeactiveerd

Soft Cat eyes
Zacht afgerond – binnen
en buiten

Ergothan-tip
Stabiel maar flexibel

Duimopening
Voor een vlotte hantering

X-Treme onafhankelijkheid

Hantering zonder aanraking

De Liquick X-treme Plus katheter wordt gebruiksklaar direct
uit de verpakking gehaald dankzij de SafetyCat-katheter met
vooraf geactiveerde hydrofiele coating. Door het blauwe
inbrenghulpmiddel, de beschermende binnenhuls en de
vooraf aangesloten urine-opvangzak maakt dit systeem een
onafhankelijke en volledig aseptische katheterisatie zonder
aanraking mogelijk. U dient gewoon de verpakking te
openen, het systeem eruit te halen, de urine-opvangzak
open te vouwen en de katheter in te brengen.

Uitgerust met een blauw inbrenghulpmiddel en
beschermende binnenhuls, die het volledige oppervlak van
de katheter bedekt.

SafetyCat-katheter
De Liquick X-treme Plus katheter is uitgerust met de
SafetyCat-katheter met zacht afgeronde Soft Cat Eyes, een
flexibele Ergothan-tip en ook een vooaf rgeactiveerde
hydrofiele coating, ontworpen voor een zachte en gladde
katheterisatie.

SafetyCat-katheter
Een stevige basis
Al onze katheters zijn uitgerust met de SafetyCatkatheter.

Liquick X-treme katheter
ERGOTHAN-TIP – 2 OGEN, VERSPRINGEND
Lengte
20 cm

40 cm

CH

REF

10

851822-000100

12

851822-000120

14

851822-000140

10

851842-000100

12

851842-000120

14

851842-000140

16

851842-000160

HVH
30

30

Liquick X-treme Plus katheter
ERGOTHAN-TIP – 2 OGEN, VERSPRINGEND
Lengte
20 cm

40 cm

CH

REF

12

852822-000120

14

852822-000140

12

852842-000120

14

852842-000140

16

852842-000160

HVH
30

30

Als u dat wenst, kunt u vandaag al proefmonsters bestellen van de Liquick X-treme katheter.
Scan gewoon de QR-code om proefmonsters te bestellen via onze website
https://www.teleflex-homecare.nl

Ergothan-tip

Soft Cat eyes

De flexibele Ergothan-tip is
ontworpen om soepel door
de urethra te gaan en
gemakkelijk en comfortabel
in de blaas te glijden.

De Soft Cat eyes
(afvoeropeningen) zijn zowel
aan de binnen- als
buitenkant van de katheter
gepolijst, waardoor een
zachte doorgang langs het
gevoelige slijmvlies van de
urethra mogelijk is.
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