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LoFric Primo kan brettes, er diskret og enkelt å bruke, 
uansett hvor du befinner deg.

Så enkelt kan det være
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LoFric Primo – kateteret 
som gjør livet litt enklere

Selvkateterisering kan være en utfordring, 
men med litt trening mestrer du det. 
LoFric® Primo™ er et kateter som er diskret, 
brukervennlig og gjør hverdagen enklere.

LoFric Primo er et populært valg som 
gjør kateteriseringen enkel, komfortabel 
og trygg. Dette er delvis fordi det kan 
brettes sammen og legges i lommen, 
slik at du kan ta det med deg overalt. 

Samtidig er LoFric-kateteret belagt med 
Urotonic™ Surface Technology som 
reduserer friksjonen til et minimum, 
og dette er det eneste belegget som 
er utprøvd og dokumentert til 
 langtidsbruk.

Lengden på LoFric Primo og den 
praktiske innføringshylsen gir deg bedre 
kontroll under kateteriseringen. Denne 
metoden er mer hygienisk, gir mindre 
søl og du trenger ikke berøre kateteret 
med fingrende. 

Hvis du liker tanken på en enkel og diskret 
kateterisering der du har full kontroll, 
er  LoFric Primo valget for deg.
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Les mer om Kents erfaringer på LoFric.no
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En  nærmere 
titt på 
 LoFric Primo

 Kan trygt og diskret brettes og legges  
i lommen eller vesken

 Store løkker for enkelt å åpne pakningen  
og til å henge kateteret i

 Klebefeltet på baksiden kan brukes til å henge opp pakningen

 Sterilt vann inkludert. Trykk på vannposen for aktivering

 Innføringshylsen gir et godt grep uten at du trenger  
å berøre kateteret med fingrene

 Urotonic™ Surface Technology gir lav friksjon og maksimal komfort

 De glatte kateterøynene er skånsomme mot urinrøret

Brett ut pakningen.  
Hold produktet loddrett.

Heng LoFric Primo i løkkene øverst 
eller bruk klebefeltet. Vask 
hendene og kateteret er klart 
når du er klar.

Slik 
 bruker du 
 LoFric  Primo

Åpne pakningen ved å trekke 
i løkkene over vannbeholderen 
med begge hender. Åpne 
pakningen ved å trekke i løkkene 
over vannbeholderen med begge 
hender til konnektoren vises. 
Gjennomfør kateteriseringen.

Brett vannposen. Klem på 
vannposen og la vannet 
renne ned til kateteret.

1

30 Sec+

32 4



5

Innføringshylsen gir et godt grep 
uten at du trenger å berøre 
kateteret. 

Instruksjoner og brukerveiledere, både 
skriftlige og i videoformat, finner du på 
LoFric.no
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LoFric.no – alt du trenger å vite om 
 kateterisering og mye mer! 
På LoFric.no finner du svar på alle spørsmål du måtte ha om kateterisering, instruksjoner, informasjon om 
kroppen og urinveiene, og mye mer.
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 En innføring i kateterisering

 Tips og råd for foreldre med barn som bruker kateter

 Les mer om hvordan ulike medisinske tilstander påvirker 
urinveiene

 Nyttige råd og tips, lett tilgjengelig

 Utfyllende informasjon om LoFric Primo og alle  LoFric-kateter, 
inkludert størrelsestabeller

 Last ned reisedokumentasjon for kateteret, slik at du unngår 
problemer i tollen

 Trinnvise instruksjoner om hvordan du kateteriserer, 
både  skriftlige og i filmformat

 Filmer der kateterbrukere forteller om sine erfaringer

 Bestill kateter og tilbehør direkte fra nettstedet!
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Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo.
Tlf: 815 59 118. Fax: 67 92 05 60.  www.lofric.no


