NOVINKA

Určené na rýchle*
a pohodlné cievkovanie
*Môžete začať cievkovať hneď, ako navlhčíte katéter

Pohoda
pre vás aj vašich
klientov
U niektorých ľudí môže predstava intermitentnej
katetrizácie – alebo „prerušovaného cievkovania“
– vyvolávať pocity úzkosti. Produkty GentleCath™
sú navrhnuté tak, aby bol tento prechod
čo najhladší, v každej fáze.

GentleCath™ me+™
Radim klub
je služba, ktorá vám
poskytne všetko,
čo potrebujete, aby
ste sa zbavili starostí
spojených s cievkovaním.

www.gentlecath.co.uk
Personalizované pokyny:
konkrétne pokyny o používaní
GentleCath™ Glide nájdete na oficiálnej
webovej stránke GentleCath™ me+™
alebo na www.convatec.sk

Predstavujeme
GentleCath™ Glide
Ako líder v oblasti starostlivosti o kontinenciu
po vyše 30 rokov neustále hľadáme spôsoby,
ako zlepšovať pohodlie používateľov.
GentleCath™ Glide je navrhnutý tak,
aby bolo cievkovanie čo najpohodlnejšie.

Hladký, klzký povrch
Charakteristika: hydrofilný katéter
s nízkym trením
Hladký, klzký povrch je navrhnutý tak,
aby uľahčoval cievkovanie.

Redukcia zvyškov
Charakteristika: technológia FeelClean™

Katéter je vyrobený našou unikátnou technológiou
navrhnutou tak, aby sa znižovali zvyšky a nečistoty
zostávajúce po cievkovaní, aby sa používatelia nemuseli
obávať o zvyšky na ich oblečení, rukách a tele.

Prevencia kontaminácie katétra
Charakteristika: bezdotykové puzdro

Pomôcka GentleCath™ Glide má bezdotykové
manipulačné puzdro, ktoré pomáha predchádzať
kontaminácii katétra baktériami z rúk.1,2

Rýchlosť a diskrétnosť
Charakteristika: rýchla lubrikácia
Pomôcka GentleCath™ Glide je pripravená na použitie
bez zbytočného zdržiavania. Používatelia sa môžu
začať cievkovať hneď ako prelomia vrecúško na vodu
a navlhčia katéter po celej dĺžke – takže sa dá používať
rýchlo a diskrétne.

Vyrobené bez použitia DEHP

Naše produkty sú
navrhnuté s ohľadom
na pohodlie a záujmy
používateľov. A vždy
to tak ostane.

Katéter GentleCath™ Glide je vyrobený bez použitia DEHP.*
*DEHP (di(2-ethylhexyl)ftalát) sa používa na mäkčenie plastov PVC a existuje podozrenie, že znižuje plodnosť.

Vždy máme čas
porozprávať sa

www.gentlecath.co.uk

www.convatec.sk

Odborné poradenstvo:
Pozrite si online video na oficiálnej
stránke, ktoré možno odpovie
na vaše otázky a rozptýli obavy.
Viac informácií nájdete aj na
www.convatec.sk

Pondelok – piatok od 8:00 do 16:30 (v prípade
neprítomnosti sa vám ozve záznamník). Viac informácií
získate aj na našej web stránke www.convatec.sk alebo
ak máte otázku, môžete nás priamo kontaktovať
na e-mail: stomalinka@convatec.com alebo nás navštíviť
v kancelárii na adrese: Zákaznícke centrum ConvaTec,
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, tel. 037/77 64 931.

Úhrada zdravotnými poisťovňami:
B10 Pomôcky pre autokatetrizáciu:
• chronická retencia moču: 120 kusov za mesiac
• ak počas každoročného urodynamického vyšetrenia presiahne tlak detrúzora 40 cm vodného stĺpca
pri objeme nižšom ako 400 ml: 150 ks za mesiac maximálne až 180 ks za mesiac
ŠÚKL kód

Názov

B98017

Katéter
intermitentný močový
GentleCath™ Glide
lubrikovaný, mužský CH10-16

B98018

Katéter
intermitentný močový
GentleCath™ Glide
lubrikovaný, ženský CH10-16
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Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s.r.o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 931

www.convatec.sk

GentleCath a FeelClean sú ochrannými známkami spoločnosti Unomedical a/s.
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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