E uroM edical
D i s t ri but i on

Grup

ü
Dispozitive pentru managementul fistulelor digestive
ü
Dispozitive pentru protezarea stomiilor
ü
Dispozitive pentru incontinenţă urinară
ü
Pansamente şi soluţii pentru managementul modern şi eficient al

plăgilor cronice
ü
Sisteme inteligente pentru aspiraţie intraoperatorie şi pentru chirurgia
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PERFORMAN?Ă ÎN MANAGEMENTUL
INCONTINEN?EI URINARE

Produse compensate
prin sistemul C.A.S.!

§
Catetere urinare pentru auto-sondaj şi instilaţii

vezicale, gata lubrifiate, cu protecţie bactericidă
§
Sistem fără atingere - nu sunt necesare mănuşi
§
Risc minim de contaminare
§
Lubrifiate cu gel hidrosolubil sau cu ser fiziologic
incorporat
§
Sistem închis cu sac colector 1l/1,5l pentru autocateterizare vezicală, cu protecţie bactericidă
§
Condoame urinare autoadezive şi cu bandă
§
Saci colectori pentru urină - 0,5l, 1,5l, 2l
§
Urocultoare şi saci pediatrici pentru colectarea probei
pentru urocultură
§
Accesorii pentru toaleta locală şi pentru prevenirea
infecţiilor urinare

www.euromedical.ro
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Condoame Urinare
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- Autoaderent – usor de aplicat si sigure
- Hipoalergenic - biocompatibilitate neegalata de
latex sau elastomer
- Material siliconic; permeabil pentru schimbul de
gaze; nu determina macerare sau iritatie locale
- Transparent ; permite monitorizarea completa a
pielii
- Permite cateterizarea urinara prin orificul de
cuplare la punga colectoare
- Disponibil la dimensiuni diferite: 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 35, 37, 40
- Disponibil in varianta cu teaca mai scurta si cu
teaca mai lunga
- Permite adaptarea oricarui tip de punga
colectoare de urina

Uroclean®

Prontosan® C

Catetere Urinare Prelubrifiate -fără sac colector, cu sac 1000ml sau 1500ml

- Sistem fara atingere – cataterul nu are
contact cu mainile / degetele; scade riscul de
infectii; varf din silicon atraumatic
- Steril, simplu de utilizat, nu necesita
tratament special inainte de utilizare; NU
necesita incalzire cu apa !
- Lubrifiant hidrofil sau cu gel – tehnologie
speciala care face sondajul usor de tolerat;
NU genereaza suferinta la nivelul uretrei
(usturimi) - lubrifiantul este anorganic – nu
faciliteaza dezvoltarea bacteriilor
- Usor de utilizat si pentru persoanele active
- Ideal si pentru instilatii vezicale
- Disponibil cu capat Nelaton si Tiemann
- Disponibil de la CH06, CH08, CH10, CH12,
CH14, CH16
- Nelaton disponibil la 23 cm si 43 cm;
Tiemann disponibil la 43 cm
- Are cea mai buna toleranta la utilizatori – in
comparatie cu competitorii
-120 bucati / lunar – numarul maxim acordat
de C.A.S. !

Saci Colectori Pentru Urină

Tiemann

PreLube®
PreLube Bag® Intro-Uri-Cath®
Nelaton
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-Set pentru auto-cateterizare urinara – sonda cu punga colectoare
atasata; de unica utilizare; gata si usor de utilizat
-Punga gradata - pana la 1000 ml sau 1500 ml
-Valva antireflux – fara risc de scurgeri
- Aceleasi caracteristici ca si cateterele fara punga colectoare
atasata

Urocultor

Cranberry Juice Extract
Extract de Afine
- contine 400mg extract de afine
(Vaccinium Macrocarpon), Vitamina
C 60mg, Magneziu 10mg, Celuloza
50mg
- previne infectiile urinare prin
impiedicarea fixarii bacteriilor de
mucoasa tractului urinar, acidifierea
urinii si eliminarea mucusului
- spectru larg; o capsula este
eficienta 10 ore

MidStream Urine Specimen Collector®
- Asigura recoltarea fara risc de
contaminare a probei de urina
pentru urocultura
- Facil si decent la utilizare
- Destinat pentru barbati, femei si
copii

*Pentru detalii despre produse, accesaţi website-ul firmei:

www.euromedical.ro

