
De veilige en betrouwbare
intermitterende katheter.

… de slimme tip !



Katheterisatie zonder problemen
Bij mannen is de urethra 20 – 25 cm lang. Door 
de bochten die de urethra van nature heeft en 
door veranderingen aan de urethra door ziekten, 
kan het inbrengen van de katheter moeilijker   

worden. Daarom zijn kwaliteit en veiligheid van 
groot belang en dat is nu precies waar IQ-Cath 
voor zorgt!

Uitstulpingen 
in de urethra verhinderen 
het inbrengen van de kathe-
ter en verhogen het risico op 
schade.

Littekens 
na micro trauma’s kunnen 
resulteren in het moeilijker 
inbrengen van de katheter.

Stricturen 
van de urethra kunnen het 
gebruik van een traditionele 
katheter onmogelijk maken.

Een vergrote prostaat
of een spastische sphincter 
vermoeilijken het inbren-
gen van de katheter in de 
blaas.



Flexibele zone
Door de combinatie van de bolvor-
mige tip en de flexibele voorzijde 
kan IQ-Cath de weg van de urethra 
volgen zonder enige druk.

Bolvormige tip
De unieke, gepatenteerde en zachte 
tip begeleidt de katheter door de ure-
thra en voorkomt dat de tip schade 
kan veroorzaken.

Afgeronde katheterogen
De katheterogen zijn afgerond aan 
de binnen- en buitenzijde waardoor 
beschadiging van het gevoelige ure-
thra weefsel kan worden voorkomen.

Ontwerp van IQ-Cath
4 – 6 keer per dag, 150 keer per maand, 1800 
keer per jaar. Dit is gemiddeld het aantal keer 
per jaar dat een gebruiker van een intermitteren-

de katheter de katheter inbrengt in de urethra 
om de blaas te legen. Ook daarom zijn kwaliteit 
en veiligheid van de katheter van groot belang!
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Hydrofiele afnamekatheter IQ-Cath voor intermitterende katheterisatie – voor mannen, lengte 43 cm

Niet klaar voor gebruik
10 3,3 IQ 2004.10 2226310 15822524
12 4,0 IQ 2004.12 2226312 15822532
14 4,7 IQ 2004.14 2226314 15822540
16 5,3 IQ 2004.16 2226316 15822559
18 6,0 IQ 2004.18 2226318 15822567

Klaar voor gebruik – inclusief fysiologische zoutoplossing 0,9 %
10 3,3 IQ 2714.10 2225310 15823210
12 4,0 IQ 2714.12 2225312 15823229
14 4,7 IQ 2714.14 2225314 15823237
16 5,3 IQ 2714.16 2225316 15823245
18 6,0 IQ 2714.18 2225318 15823253

Niet klaar voor gebruik – met Luer Lock aansluiting

12 4,0 IQ 6014.12 2229312 15823067
14 4,7 IQ 6014.14 2229314 15823075

Afnamekatheter IQ-Cath met gel voor intermitterende katheterisatie – voor mannen, lengte 43 cm

Direct klaar voor gebruik – met gel
10 3,3 IQ 3204.10 2227310 15822788
12 4,0 IQ 3204.12 2227312 15822494
14 4,7 IQ 3204.14 2227314 15822508
16 5,3 IQ 3204.16 2227316 15822516
18 6,0 IQ 3204.18 2227318 15822796

Klaar voor gebruik – met gelsachet en urinezak 1 liter
12 4,0 IQ 3604.12 2228312 15822443
14 4,7 IQ 3604.14 2228314 15822451
16 5,3 IQ 3604.16 2228316 15822478

Per 30 stuks verpakt.
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