
VERRASSEND 
PRAKTISCH

Gebruiksaanwijzing  
Actreen® Mini cath

Eenmalige katheter voor vrouwen
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Gebruiksaanwijzing

Actreen® Mini cath
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  Controleer of de verpakking onbeschadigd is.
  Was zorgvuldig je handen en genitaliën.
  Scheur de verpakking open bij de markering
 aan de kant van het verbindingsstuk.

  Pak het verbindingsstuk vast zodat je de 
katheter niet met de vingers aanraakt.

  De katheter is gesteriliseerd en voorzien van 
een glijmiddel. Daardoor is deze direct klaar 
voor gebruik. Kijk voor het inbrengen of het 
glijmiddel gelijkmatig over de katheter is 
verdeeld. 

  Duw met één hand je schaamlippen uit elkaar 
om de plasbuis vrij te maken. Gebruik je andere 
hand om de katheter voorzichtig door de 
plasbuis in te brengen totdat de urine begint te 
stromen. 

  Wacht tot de urine stopt met stromen. Druk 
zacht op je onderbuik om er zeker van te zijn 
dat de blaas volledig leeg is. 

  Trek de katheter voorzichtig uit de plasbuis.

  Stop de katheter terug in de verpakking.
  Gooi de katheter weg bij het plastic afval, deze 

is namelijk recyclebaar.
  Was zorgvuldig je handen.

Tip: gebruik een spiegeltje

Voordelen
  Geen vlekken op je kleding, direct gebruiksklaar

  Zittend plassen, korte katheter (9 cm)

  Blijft 60 minuten glad na opening 

  No-touch verpakking voor optimale hygiëne 

  Vleugels voor goede grip en sturing

  Milieuvriendelijk, minimale verpakking en recyclebaar 

  Ongezien meenemen, past in je mouw of broekzak

Productinformatie

Actreen® Mini cath

Maat Besteleenheid Artikelnummer Z-index
 CH8 30 stuks 228008K 16776089

 CH10 30 stuks 228010K 15597849

 CH12 30 stuks 228012K 15597857

 CH14 30 stuks 228014K 15597865

 CH16 30 stuks 228016K 16776097

PSST... ik ben er ook met opvangzak!
Actreen® Mini Set met opvangzak is handig voor als er geen toilet in de buurt is.

Maat Besteleenheid Artikelnummer Z-index

 CH10 30 stuks 239010K 15948633

 CH12 30 stuks 239012K 15948692

 CH14 30 stuks 239014K 15948676

www.bbraun.nl/actreen


