
CuriKit 
blaaskatheterisatie-
sets
Medeco heeft een met zorg samengesteld assortiment 

blaaskatherisatiesets voor gebruik bij het inbrengen of verwisselen 

van een afname- en/of een verblijfskatheter. Met deze bestelhulp reikt 

Medeco u graag de helpende hand om eenvoudig een passende keuze 

te maken.

Latexvrij 
Het gebruik van latex wordt een steeds groter probleem in de 

gezondheidszorg. Om latexallergieën te voorkomen, gaan steeds meer 

instellingen over op latexvrije producten. Medeco heeft daarom latexvrije 

blaaskatheterisatiesets.

Keuze uit 6 blaaskatheterisatiesets
Het CuriKit assortiment bestaat uit 5 basissets en 1 noodset. 

De sets 8970 en 8974 zijn geschikt voor eenmalige katheterisatie 

met een gecoate afnamekatheter. De sets 8972, 8976 en 1560A 

zijn geschikt voor het inbrengen van een verblijfskatheter urethraal 

en suprapubisch en voor het inbrengen van een ongecoate 

afnamekatheter. De set 8979 is een noodset met alle materialen om 

te katheteriseren inclusief katheter.

Klinion Protection Nitrile® 
onderzoekhandschoenen 

Deze onderzoekhandschoenen hebben een uitstekende pasvorm, 

hetgeen het werken met de set vergemakkelijkt. De Nitrile 

onderzoekhandschoenen beschermen u bovendien optimaal.

Aquadest en Instillagel®

Aan een aantal sets zijn Aquadest (inclusief 10% glycerine) en Instillagel 

toegevoegd. Deze sets zijn bedoeld voor het inbrengen van een 

verblijfskatheter. De glycerine in de Aquadest voorkomt het leeglopen 

van de ballon.

Ook Instillagel heeft een aantal voordelen:

•  Door het vullen van de urethra met gel voor het inbrengen van de 

katheter, opent het geplooide weefsel van de urethra, waardoor de 

kans vermindert op weefselbeschadiging (voor mannen wordt 11 ml 

geadviseerd, voor vrouwen 6 ml).

•  Instillagel heeft een plaatselijk verdovende werking waardoor de 

patiënt minder pijn heeft.

•  Instillagel heeft een desinfecterende werking waardoor er minder 

kans op infectie is bij het inbrengen van de katheter.

Steriel, tijd- en kostenbesparend
De CuriKit blaaskatheterisatiesets voldoen aan alle wettelijke eisen en 

zijn voorzien van CE-markering. Doordat alle materialen in een handige 

set verpakt zijn, hoeft u niet op zoek naar losse materialen. Dit scheelt 

veel tijd en werkt kostenbesparend.

Protocollen en WIP-
richtlijnen
Medeco heeft een complete set 

protocollen voor het katheteriseren van 

de blaas ontwikkeld, te zien op 

www.curion.nl. 

Bovendien kunnen wij u ondersteunen 

bij het ontwikkelen van, specifiek op 

uw werkgebied gerichte, protocollen. 

Bestelhulp
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Het op medische indicatie verwisselen van een verblijfskatheter om urine af te voeren.

Voorbereiding
•  Bepaal of deze handeling in de bestaande situatie door u uit-gevoerd mag worden.
•  Bij steriele producten: 
 - controleer expiratiedatum; 
 - controleer of verpakking schoon en onbeschadigd is.• Zet benodigde materialen binnen handbereik.• Licht de patiënt(e) in.
• Bescherm de privacy van de patiënt(e).• Breng de patiënt(e) in een makkelijke houding.

Tip

Materiaaladvies bij een suprapubische verblijfskatheter is de keuze voor een hydrogelgecoate latexkatheter i.v.m. draagcom-fort. Uitzondering is latexallergie. Via de oude katheter brengt men voorzichtig 250 ml steriele NaCl 0,9% in, de blaas komt boven het schaambeen te liggen. Hierdoor is de nieuwe katheter beter in te brengen en te controleren op het goed aflopen van urine.

Benodigdheden
• steriele en onsteriele handschoenen;• zes steriele wattenbollen;
•  desinfectans of water uit een sterk stromende kraan (kraan moet 30 seconden gelopen hebben);• celstofonderlegger;    
• nierbekken;
•  twee steriele katheters waarvan één reserve (soort en maat in overleg met arts);
• Instillagel 6 ml (RVG 06689);
• steriel veld;
• 10 ml-spuit gevuld met Aqua Dest (steriel);• 10 ml-spuit (steriel);
• urineopvangzak (been- of bedzak);• bij gebruik beenzak: bijbehorende beenbandjes;• bij gebruik bedzak: bijbehorend bevestigingsrekje;• fixatiepleister voor suprapubische katheter of splitgaas.

Protocol
Het verwisselen van een  suprapubische verblijfskatheter 

Zeker zijn!
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Aanvullende hulpmiddelen
Bestelnr. Omschrijving CH/Maat Ballon ZI-nummer ZI-memocode

Curion CuriStay verblijfskatheters

832114 100% siliconen verblijfskatheter 14 5-10 ml 15016188 CURICI

832116 100% siliconen verblijfskatheter 16 5-10 ml 15016218 CURICI

852114 Hydrogel gecoate verblijfskatheter 14 5-10 ml 15015386 CURICI

852116 Hydrogel gecoate verblijfskatheter 16 5-10 ml 15015408 CURICI

Instillagel, glijmidddel met lidocaïne (RVG 06689 U.R.)

335320 Instillagel 6 ml 13896555 INSTC6

335344 Instillagel 11 ml 13897039 INSTC1

Katheter toebehoren (voor het tijdelijk afsluiten van de katheter)

8400A Curion katheterventiel 14327945 CATHXC

8403 Curion katheterstop 14327953 CURIX

Klinion Protection onderzoekhandschoenen, niet-steriel

4102450 Nitrile onderzoekhandschoenen small 14898721 ONDEXS

4102451 Nitrile onderzoekhandschoenen medium 14898713 ONDEXM

4102452 Nitrile onderzoekhandschoenen large 14898705 ONDEXL

Overzicht inhoud van de blaaskatheterisatiesets
Product voor eenmalige katheterisatie met 

gecoate katheter
voor verblijfs/suprapubischekatheter en ongecoate afnamekatheter

Bestelnr. 8970 8974 8972 8976 1560A 8979

ZI-nummer 14328003 14327996 14279231 15355144 14845210 15189546

ZI-memocode CATHX CATHX CATHX CATHX CATHX CATHX

Inhoud

Handschoenen (paar) steriel maat L 2 1 2 2 1 2

Handschoenen (paar) niet-steriel maat L 1

Wattendepper 0.9 gram 6 6 6 6 5 6

Nierbekken (kunststof) 1 1 1 1 1 1

Bakje 125 ml (kunststof) 1 1 1 1 1 1

Steriel veld 55x60 cm 1 1 1 1 1 1

Gat/splitdoek 55x60 cm 1 1 1

Pincet 1 1 1

Instillagel 11 ml (RVG 06689) 1 1 1

Spuit Aquadest 10 ml met 10% glycerine 1 1 1

Spuit Aquadest 20 ml 1 1

Injectiespuit 10 ml (male/luer) 1 1 1 1

Gaaskompressen 10x10 cm 2

Sachet glijmiddel 1

CuriStay siliconen verblijfskatheter CH14 1

CuriBag urinebedzak 2

Soft Careline urinebeenzak 2

Beenbandjes 1

Bedhanger 1

Absorin Protect F onderlegger 60x60 cm 1

Protocol blaaskatheteriseren 1

Afvalzak 1

Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland | Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland

info.@mediq.medeco.nl | www.mediqmedeco.nl

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het gebruik van Curion-producten of een deskundig advies? Neem dan contact op met onze afdeling 

Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar op werkdagen van 8.15 - 16.45 uur.


