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Baggrund
Kateterisation med sterile hydro�le engangskatetre 
har i mere end 20 år været den mest anerkendte 
metode til tømning af blæren hos personer med 
neurologiske lidelser eller andre tømningspro-
blemer. Metoden er enkel og skånsom samt sikrer 
at blæren tømmes fuldstændigt. Dermed minimeres 
risikoen for urinvejsinfektioner hos brugeren.

Qufora® Onestep
Qufora® Onestep er nyt på det danske marked. 
Det er et ”klar til brug” kateter med en super-glat 
hydro�l coatning, der sikrer nem indføring. 
Kateteret har to øjne der er tilpasset i størrelse 
således at urin kan løbe uhindret ud, samtidig med 
at vævet ikke beskadiges ved henholdsvis indføring 
og udtrækning af kateteret. 

Qufora® OneStep består af 100% phthalat frit PVC.

Qufora® OneStep er klar til brug umiddelbart ved 
åbning. Qufora® Onestep tilbyder et udvalg af stør-
relser der passer til ethvert behov.



Med Qufora® Onestep er man uafhængig af at have vand i 
nærheden, kateteret er umiddelbart klar til brug ved åbning.

Qufora® Onestep har en super-glat hydrofil overflade og 
en smidighed der sikrer nem indføring.

Coatningen sidder fast på kateteret, både under indføring 
og når kateteret trækkes ud. 

Kateterets øjne er tilpassede i størrelsen således at urin kan 
løbe ud uhindret.

Non-touch grebet på det mandlige kateter gør det lettere 
at styre kateteret ved indføring i urinrøret, og sikrer samtidig 
at man undgår overførelse af bakterier.

Farven på konnektoren angiver de forskellige størrelser på 
kateteret og gør det nemt at genkende den rigtige størrelse. 
Farvekoderne går igen på kateterpakningen.

Qufora® Onestep kan forbindes med en urinpose.

Produktprogram
• Klar til brug, coated version med vand: Qufora® Onestep
• Coated tør version, uden vand: Qufora® Twostep 

(kvinde) str: CH 08-14, længde 20 cm
(mand) str: CH 10-18, længde 40 cm, med non-touch greb på Onestep

Fordele ved Qufora® Onestep

Qufora® Onestep

Produktoversigt

Størrelse MBH MBH Æske Karton

CH08 -351408 351208 30 stk 150 stk

CH10 351410 351210 30 stk 150 stk

CH12 351412 351212 30 stk 150 stk

CH14 351414 351214 30 stk 150 stk

CH16 351416 -351216 30 stk 150 stk

CH18 351418 -351218 30 stk 150 stk

Mænd                                                                               Kvinder

Let at åbne og håndtere
Fastgøres ved hjælp af “sticker” og åbnes 
let ved hjælp af praktisk fingerhul.

Qufora® er et registreret varemærke tilhørende MBH-International A/S. Alle rettigheder tilhører MBH-International A/S, 3450 Allerød.

Produceret for
MBH-International A/S
Gydevang 28-30
3450 Allerød
Danmark
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Få mere information om Qufora® på www.qufora.com
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Non-touch greb på kateteret til mænd
Let at håndtere. Non-touch grebet
forhindrer kontaminering.

Super-glat
Kateteret har en super-glat hydrofil overflade 
og øjne der sikrer uhindret gennemløb.


