SILIKÓNOVÉ URINÁLNE KONDÓMY TO SPRÁVNE RIEŠENIE PRE VÁS

Dnešný moderný dizajn kondómov pomáha mužom ešte výraznejšie zlepšiť
kvalitu ich života. Inovatívne materiály a lepšie adhezíva robia z urinálnych
kondómov správnu a spoľahlivú voľbu.

Rochester medical je na špičke vo vývoji urinálnych kondómov už viac ako dvadsať rokov.
Od prvého latexového urinálneho kondómu až do prelomového zavedenia čistého silikónu.
Náš patentovaný po celej dĺžke priľnavý pás s vpredu umiestneným adhezívom posunul vývoj
kondómov do ďalšej etapy. V súčasnosti ponúkame rozsiahly rad kondómov a príslušenstva,
ktoré uspokoja rozdielne potreby používateľov.

POKROK V KOMFORTE, SPOľahLIVOSTI a KVaLITE STaROSTLIVOSTI
Vždy na čele vývoja pánskych urinálnych kondómov

Polovica 80-tych rokov
Latexový
urinálny kondóm

Začiatok 90-tych rokov
Silikónový
urinálny kondóm

Polovica 90-tych rokov
Krátky urinálny
kondóm s vpredu
umiestneným adhezívom

2000
Silikónový urinálny
kondóm s adhezívom
po celej dĺžke

Prečo silikón?
Rochester medical vyrába svoje
urinálne kondómy výhradne zo
silikónu - z najlepšieho materiálu,
ktorý nespôsobuje alergické reakcie
(ako napr. latex) a prispieva
k zabezpečeniu optimálnej kožnej
integrity. Hlavnou výhodou silikónu
je, že umožňuje odparovanie potu cez
kondóm. Tým sa znižuje hromadenie
vlhkosti, ktoré môže viesť ku kožnej
macerácii a robí kondóm pohodlnejší
pri nosení. Rochester Medical tiež
používa mäkší silikón, ktorý sa
oveľa lepšie prispôsobí tvaru penisu,
zaisťuje lepšie priľnutie kondómu
a tým zvyšuje bezpečnosť pri jeho
nosení.

Inovácie v priľnavosti

Naše urinálne kondómy ponúkajú mužom a ich
opatrovateľom celý rad možností, ako uspokojiť ich špecifické potreby. Samopriľnavé
uriálne kondómy obsahujú adhezívum, ktoré nedráždi pokožku, bezpečne priľnie a je
integrované priamo do tela kondómu. Patentované umiestnenie v prednej časti kondómu
redukuje priestor pre prípadné hromadenie moču okolo žaluďa, ktoré by inak mohlo
spôsobiť roztrhnutie kondómu. Tento zdokonalený dizajn zabráni zatekaniu moču späť ku
koreňu penisu a tým náhodnému odlepeniu kondómu.

Výhody Rochester Medical
Všetky naše silikónové urinálne kondómy pre mužov poskytujú:
• Vynikajúcu priedušnosť pre väčší komfort a optimálnu
kožnú integritu
>• Mäkký silikón, kvalitné adhezívum na bezpečné umiestnenie
>• Priehľadný povrch na ľahšiu vizuálnu kontrolu pokožky
>• Nekrčivé prevedenie, ktoré zabezpečuje nepretržitý prúd moču
>• Zápachu odolný materiál
>• Nulové riziko alergie na latex
>•Poskytujú možnosť výberu z rôznych typov a veľkostí
>

Čím vyšší je index priedušnosti,
tým viac vlhkosti dokáže prejsť
cez kondóm

Silikónový kondóm
Rochester Medical

Latexový kondóm
Výrobca a

Nelatexový, nesilikónový kondóm
Vyrobca a

Testované nezávislým laboratóriom pre Rochester Medical Corporation
* MVTR - Moisture Vapor Transmission Rate

Vyššia priľnavosť pre väčšiu bezpečnosť2

Čím väčšia je lepivá sila, tým
lepšie kondóm drží na svojom mieste

Index lepivej sily

Index priedušnosti (MVTR)*

Vynikajúca priedušnosť na zvýšenie pohodlia a optimálnej kožnej integrity1

Silikónový kondóm
Rochester Medical

Latexový kondóm Nelatexový, nesilikónový kondóm
Výrobca a
Výrobca a

Produkty navrhnuté tak, aby uspokojili vaše potreby

Pohodlné,
spoľahlivé a bezpečné samolepiace urinálne kondómy Rochester Medical sú viac ako
len kontrola inkontinencie. Svojimi vlastnosťami prispejú k zlepšeniu kvality vášho
života. Prednosťou nášho urinálneho kondómu je jeho 100% silikónová konštrukcia
a nami patentovaná priľnavá vrstva na zvýšenie pohodlia a bezpečnosti. Z našej ponuky
silikónových kondómov a príslušenstva si vyberte produkt, ktorý bude vyhovovať vašim
potrebám.

Pop-On®

Samolepiaci kondóm so štandardnou dĺžkou.
Priesvitný priedušný silikón zaručuje pohodlné a spoľahlivé nosenie
všetkým používateľom.

Maximálna priľnavosť a kratšia dĺžka, 3,75 cm silikónové púzdro. Je
vhodý pre širšiu škálu pacientov, vrátane pacientov s retrakciou penisu alebo pre tých, ktorým vyhovuje iné umiestenie priľnavej vrstvy.

25 mm

Kód
B84617

Bal/ks
30

Limit v ks/
na mesiac
30

Intermitentná samokatetrizácia
(samocievkovanie) je jednoduchý proces, pomocou ktorého môžete odstrániť moč z vášho
močového mechúra. Môžete ju vykonávať bezpečne doma, v práci alebo pri cestovaní, takže
neobmedzí váš bežný život. Váš lekár je najdôležitejším zdrojom informácií o intermitentnej
samokatetrizácii. Našim cieľom je poskytnúť vám ďalšie informácie a podporu, ako aj
niekoľko správnych zásad pre zvládanie problémov s vašim močovým mechúrom. Ak sa
chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0800 122 111.

Katétre na intermitentnú katetrizáciu (podskupina B10)

UltraFlex®

Veľkosť

Dalšie produkty Rochester Medical

Veľkosť
25 mm

Kód

Bal/ks

B84612

Kód

Magic3 no-touch celosilikónové katétre
hydrofilizované

Veľkosť

Bal/Ks

Úhrada ZP

B 84076

Mužský Nelaton katéter no-touch

10 Fr/Ch

30

plná

B 84077

Mužský Nelaton katéter no-touch

12 Fr/Ch

30

plná

30

B 84078

Mužský Nelaton katéter no-touch

14 Fr/Ch

30

plná

Mužský Nelaton katéter no-touch

16 Fr/Ch

30

plná

Limit v ks/
na mesiac

30

29 mm

B84618

30

30

29 mm

B84613

30

30

B 84079

32 mm

B84619

30

30

32 mm

B84614

30

30

B 84080

Mužský Nelaton katéter no-touch

18 Fr/Ch

30

plná

B 84081

Mužský Nelaton katéter no-touch

20 Fr/Ch

30

plná

Kód

Magic3 celosilikónové
katétre hydrofilizované

Veľkosť

Bal/Ks

Úhrada ZP

36 mm

B84620

30

30

36 mm

B84615

30

30

41 mm

B84621

30

30

41 mm

B84616

30

30

Zberné vrecká a príslušenstvo
Limit v ks/
na mesiac

Ženský Nelaton katéter

10 Fr/Ch

30

plná

Ženský Nelaton katéter

12 Fr/Ch

30

plná

B 84069

Ženský Nelaton katéter

14 Fr/Ch

30

plná

B 84070

Ženský Nelaton katéter

16 Fr/Ch

30

plná

B 84071

Ženský Nelaton katéter

18 Fr/Ch

30

plná

B 84072

Ženský Nelaton katéter

20 Fr/Ch

30

plná

Kód

Magic3 no-touch celosilikónové detské
katétre hydrofilizované

Veľkosť

Bal/Ks

Úhrada ZP

6 Fr/Ch

30

plná

Príslušenstvo

Veľkosť

Kód

CareLine - urinálne lýtkové vrecko

500 ml/50cm hadica

B84627

10

20

CareLine - urinálne lýtkové vrecko

750 ml/50cm hadica

B84628

10

20

B 84073

Detský katéter no-touch, 25 cm

CareLine - urinálne zberné vrecko

1500 ml/90cm hadica

B84629

30

20

B 84074

Detský katéter no-touch, 25 cm

8 Fr/Ch

30

plná

B84632

100

2 ks/ na rok

B 84075

Detský katéter no-touch, 25 cm

10 Fr/Ch

30

plná

CareLine - držiak vrecka

Bal/ks

B 84067
B 84068

Rochester Medical Corporation je svetový líder v oblasti výroby celosilikónových
katétrov a kondómov na urologické použitie, ktoré svojimi vlastnosťami prispejú k zlepšeniu
kvality vášho života.

Silikónové urinálne kondómy pre mužov
> UltraFlex samopriľnavý urinálny kondóm
> Pop-On samopriľnavý urinálny kondóm
> Zberné vrecká a príslušenstvo

Silikónové intermitentné katétre
Mužský Nelaton katéter no-touch
> Detský katéter no-touch
> Ženský Nelaton katéter
>
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