VaPro Tip & Sleeve Katheters
intermitterende katheter
Eenvoudig
• Klaar voor gebruik • Hygiënisch

De productlijn
VaPro:
voor iedereen,
op elk moment en
in elke situatie.

Een innovatieve lijn die zich blijft ontwikkelen
In 2009 lanceerden we VaPro. Een unieke, intermitterende katheter die “No Touch” én hydrofiel is, oftewel
optimale bescherming combineert met ultiem comfort. Onze drijfveer is het leven van de gebruikers van onze
producten waardiger te maken. Daarom ontwikkelde Hollister een katheter die eenvoudig, klaar voor gebruik
en hygiënisch is. Deze katheter nodigt uit tot een zich steeds verder uitbreidende en evoluerende productlijn.
Om altijd beter te beantwoorden aan de noden van de patiënten, zijn we continu in gesprek met zorgverleners.

2009 - 2017:

Voor mannen die de voorkeur geven

100.000.000

aan een stevigere sonde ontwikkelen
we de VaPro F-style.

VaPro katheters
geproduceerd
en verkocht
Om VaPro te kunnen gebruiken in alle
discretie, introduceren we een compacte
versie op zakformaat: VaPro Pocket.

Op verzoek van gebruikers die
zich onder alle omstandigheden
willen sonderen, ontwikkelen we
een katheter met geïntegreerde
urine-opvangzak: VaPro Plus.
Na 5 jaar onderzoek, ontwikkeling en testen,
lanceren we de eerste hydrofiele “No Touch”
katheter ter wereld voor mannen en vrouwen:
VaPro.

2009

2012

2014

2017

Productoverzicht:
één manipulatie, verschillende oplossingen
De VaPro productlijn is er in verschillende varianten:
voor thuisgebruik of voor onderweg, met of zonder geïntegreerde
urine-opvangzak, soepel of iets steviger.

VaPro
De pionier van de VaPro-lijn.
• verkrijgbaar met Nelaton en Tiemann-tip
• voor mannen (40cm)
• voor vrouwen (20 cm)

VaPro Pocket
Een compacte verpakking, handig mee te nemen.
• past makkelijk in een jas- of broekzak
• verkrijgbaar met Nelaton-tip
• voor mannen (40 cm)

NIEUW

VaPro F-Style
Een katheter voor gebruikers die behoefte hebben aan
een stevigere katheter.
• verkrijgbaar met Nelaton-tip
• voor mannen (40cm)

VaPro Plus
Katheter compleet met opvangzak.
• met geïntegreerde urine-opvangzak van 1000 ml
en anti-refluxklep die terugstromen van urine voorkomt
• verkrijgbaar met Nelaton-tip
• voor mannen (40 cm)
• voor vrouwen (20 cm)

VaPro, de hydrofiele “No Touch” katheter die zich
aanpast aan het leven van de patiënt
Eenvoudig
Een handige en aangepaste verpakking.
• Door de twee grote gaten en de openingsstrip kan de
verpakking makkelijk geopend worden.
• Ook voor mensen met een verminderde handfunctie.

Klaar voor gebruik
De Vaprofiele technologie, een unieke en gepattenteerde
lubricatie-technologie.
• Sonde met hydrofiele coating op basis van pure
waterdamp.
• De VaPro sonde is klaar voor gebruik rechtstreeks uit de
verpakking: open de verpakking, neem de sonde eruit en
gebruik ze!

Hygiënisch
Sonderen met de “No Touch” techniek:
• Beschermhoes: dankzij de beschermhoes kan de sonde overal
vastgepakt worden zonder risico voor besmetting van buitenaf.
• Inbrengtipje: dit zacht en atraumatisch tipje zorgt voor een
betere introductie in de urinebuis:
- men kan de sonde hiermee goed stabiliseren.
- de sonde wordt beschermd tegen 90% van de bacteriën,
die zich in de eerste 15 millimeter van de urethra bevinden.1

Hierdoor neemt het risico op infectie aanzienlijk af.
1

Het effect van het gebruik van een sonde met een inbrengtipje met betrekking tot urine-infecties bij patiënten met dwarslaesie. - DJ. Bennett et al.

VaPro intermitterende katheters
Lengte

Maat

40 cm

Kleurcode

Doos van 30 stuks

Soort

VaPro

VaPro Plus

VaPro F-Style

VaPro Pocket

Ch 08

Nelaton

72084 / 2738 052

-

7600084 / 3585 312

-

40 cm

Ch 10

Nelaton

72104 /2740 330

-

7600104 / 3585 320

70104 / 3215 910

40 cm

Ch 12

Nelaton

72124 / 2740 397

74124 / 3651 676 7600124 / 3585 338

70124 / 3215 936

40 cm

Ch 14

Nelaton

72144 / 2740 421

74144 / 3651 684 7600144 / 3585 346

70144 / 3215 944

40 cm

Ch 16

Nelaton

72164 / 2738 078

-

7600164 / 3585 353

70164 / 3215 969

40 cm

Ch 12

Tiemann 73124 / 2740 454

-

-

-

40 cm

Ch 14

Tiemann 73144 / 2740 462

-

-

-

40 cm

Ch 16

Tiemann 73164 / 2740 470

-

-

-

VaPro intermitterende katheters
Lengte

Maat

20 cm

Kleurcode

Doos van 30 stuks

Soort

VaPro

VaPro Plus

Ch 08

Nelaton

72082 / 2738 011

-

20 cm

Ch 10

Nelaton

72102 / 2740 306

-

20 cm

Ch 12

Nelaton

72122 / 2740 314

74122 / 3651 650

20 cm

Ch 14

Nelaton

72142 / 2740 322

74142 / 3651 668

Vraag eveneens
naar onze nieuwe
hydrofiele vrouwensonde:

WAARSCHUWING :
• Het product niet hergebruiken, om de kans op infecties of andere
complicaties te verkleinen.
• Indien men onbehaaglijk wordt of er tekenen van complicatie optreden,
stopt u met het gebruik van de sonde en brengt u uw zorgverlener op
de hoogte.

VOORZORGSMAATREGELEN :
Neem contact op met uw zorgverlener alvorens u dit product gebruikt,
wanneer één van de volgende problemen zich voordoet :
• gevoelige plasbuis
• onverklaarbare bloeding uit de urinebuis
• urethritis - ontsteking van de plasbuis

NOTA: Dit materiaal dient voorgeschreven te worden door een professionele zorgverlener. Voor het zelf inbrengen van een sonde dient u altijd het
zorgplan en advies van uw zorgverlener op te volgen. Deze mogen
uitsluitend worden uitgevoerd in overeenstemming met de bijgeleverde
instructies.

LET OP: berg de dozen bij voorkeur op in een horizontale positie bij
kamertemperatuur.

Omdat de frequentie van sonderen van persoon tot persoon varieert,
dient deze door uw zorgverlener te worden aangegeven. Neem voor
andere vragen over uw sondering contact op met uw zorgverlener.
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