
Sauer

… meer draagcomfort  
 en veiligheid

De zelfklevende externe katheter  
met de unieke bufferzone



Een externe katheter moet als essentiële eigen-
schappen hebben dat het veilig is, betrouwbaar, 
eenvoudig in het gebruik en niet in de laatste 

plaats dat het een hoog draagcomfort heeft. 
Eventuele problemen bij het gebruik/de verzor-
ging worden hiermee voorkomen.

Teruggetrokken penis
Na het legen van de blaas 
trekt de penis zich vaak te-
rug in de buik waardoor het 
plakoppervlak van de exter-
ne katheter kleiner wordt.

Zekerheid
Slecht passende katheters 
blijven niet goed zitten en 
zijn ook niet comfortabel

Problemen

Achterblijven van urine
Bij externe katheters van 
steviger materiaal blijft er 
vaak urine achter bij de 
aansluiting naar de slang.

Vacuümtrekken 
Wanneer er veel spontane 
urine is, kan de externe 
katheter leiding de hoe-
veelheden urine niet altijd 
verwerken



Door het materiaal en de manier waarop de ex-
terne katheter wordt aangebracht, blijft het goed 
zitten en is het comfortabel. De externe katheter 

is verkrijgbaar in  11 maten van 18 tot 40mm. 
Hoe nauwkeuriger de pasvorm, hoe beter het 
blijft plakken.

Zelfklevendheid
De speciale huidlijm maakt het aan-
brengen makkelijker en blijft ook on-
der lastige omstandigheden goed 
en betrouwbaar zitten.

Bufferzone
De grote elasticiteit vormt een 
voldoende buffer bij spontaan uri-
neverlies en voorkomt het ontstaan 
van vacuüm trekken. 

Draagcomfort
Het dunne materiaal past zich goed 
aan het lichaam aan en biedt opti-
maal draagcomfort

Oplossing



Ø mm Bestelnummer ZI-nummer ZI-memocode

Condoomkatheters – SAUER-Comfort – Standard, Totale lengte c. 175 mm, bufferzone 75 mm, zelfklevend

18 9718 15614336 SAUEC1
20 9720 15614344 SAUEC2
22 9722 15614360 SAUEC2
24 9724 15614387 SAUEC2
26 9726 15663906 SAUEC2
28 9728 15663922 SAUEC2
30 9730 15663930 SAUEC3
32 9732 15663949 SAUEC3
35 9735 15663957 SAUEC3
37 9737 15663965 SAUEC3
40 9740 15663973 SAUEC4

Versies
Externe katheters – SAUER-Comfort – katheter en lijm bestaan uit synthetische materialen. Met een universeel 
uiteinde, voor aansluiting op een urineopvangzak. In 11 maten verkrijgbaar. 30 katheters per verpakking. 1 afdek-
doekje (passend bij externe kathetermaat) bijgesloten.
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