
25mm 97225  30
29mm 97229  30
32mm 97232  30
36mm 97236  30
41mm 97241  30

Externe katheters
InView

Externe katheters en collectoren
AR en urinecollectoren

Keuzes die het leven verbeteren

Assortiment continentiezorg
Keuzes die het leven verbeteren

Hollister bv

Postbus 2662

3800 GE Amersfoort

Eigenschappen

• 100 % siliconen

• hypo-allergeen

•  superdun, voor optimaal draagcomfort

• anti-knik mechanisme

•  observatie van de huidconditie blijft mogelijk

• laat geen kleefresten na

• eenvoudig aan te brengen

De veilige en comfortabele oplossing voor mannen met 
continentie problemen: de veiligheid, het comfort en de 
flexibiliteit van InView externe katheters.

Belangrijkste kenmerken

• Drie soorten 

 –  InView Standard – gebruiksgemak, betrouwbaarheid en comfort

 –  InView Extra – een extra brede kleeflaag geeft nog meer 

kleefkracht en dus extra veiligheid. Dé oplossing voor mannen 

met een vettige huid of mannen die snel en veel transpireren.

 –  InView Special – korter en met een goed aansluitende kleeflaag. 

De passende externe katheter voor mannen met een korte of 

teruggetrokken penis.

• Huidvriendelijke kleeflaag

 – voldoende kleefkracht, dus veilig

 – eenvoudig aan te brengen

• Siliconen, latexvrij materiaal

 – flexibel, dus meer bewegingsvrijheid voor de penis

 – ideaal voor patiënten en zorgverleners met een latexallergie

• Transparant materiaal

 – een discrete oplossing voor de patiënt

 – huidinspectie mogelijk zonder de externe katheter te verwijderen

25mm 97325  30
29mm 97329  30
32mm 97332  30
36mm 97336  30
41mm 97341  30

De oplossing van vandaag!

De Anti-Reflux (AR) katheter: optimale bescherming en 
zekerheid.

AR-katheter

•  Externe katheter voor mannen met matig tot zwaar urineverlies.

•   Speciaal voor mannen bij wie de externe katheter loslaat tijdens een 

urinelozing.

•  Optimale bescherming dankzij de terugslagklep.

Eigenschappen

•  Aanbrengring voor eenvoudig en veilig aanbrengen.

•  “Harmonica” voorkomt dichtknikken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het assortiment continentiezorg van Hollister? 

Bel dan gratis naar onze  klantenservice: 0800 - 52 303 52. Of bezoek onze site: 

 www.hollister.nl. Mailen kan ook naar klantenservice@hollister.com

Een praktische én prettige oplossing

Eigenschappen urinecollector mannen

• Voor mannen met een teruggetrokken penis.

• Alternatief voor een externe katheter.

• Zelfklevende, huidvriendelijke huidplak rondom de penis.

• Handige aftap voor de aansluiting op een urineopvangzak.

• Huidvriendelijk, doordat de urine niet in contact komt met de huid.

• Met verzorgingsdoekje.

De urinecollector is er voor mannen en vrouwen. De urine-
collector voor mannen is een praktische oplossing als er  
bijvoorbeeld geen externe katheter kan worden gebruikt.  
De urinecollector voor vrouwen is een praktische oplossing 
als er bijvoorbeeld geen absorberend verband of verblijfs-
katheter kan worden gebruikt.

9206

9207

9208

9209

22-25 mm

26-30 mm

31-35 mm

36-39 mm

maat ref. verpakt per

30

30

30

30

AR-katheter

Hollister urinecollector

man 9811 10

vrouw 9840  10

bedzak met kraan 9650  10

soort ref. verpakt per

InView Standard maat ref. kleur verpakt per

maat ref. kleur verpakt perInView Extra

InView Special maat ref. kleur verpakt per

Eigenschappen urinecollector vrouwen

• Voor vrouwen die bedlegerig zijn of een rolstoel gebruiken.

• Alternatief voor absorberend verband of verblijfskatheter.

• Zelfklevende, huidvriendelijke huidplak rondom de vagina.

• Handige aftap voor de aansluiting op een urineopvangzak.

• Huidvriendelijk, doordat de urine niet in contact komt met de huid.

• Met verzorgingsdoekje.

Belangrijkste voordelen urinecollectoren

• Huidvriendelijk, doordat de urine niet in contact komt met de huid.

• Kan minstens 24 uur blijven zitten.

• Voorgevormde zelfklevende huidplak voor mannen en vrouwen,

 voor extra comfort.
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25mm 97125  30
29mm 97129  30
32mm 97132  30
36mm 97136  30
41mm 97141  30




