
                

 

URONOVIS LONGLIFE® Siliconen Serie 
 

100% siliconen verblijfskatheter met een synthetische heparine coating. 
In transurethrale en suprapubische uitvoering. 
 
Het unieke van de Longlife® katheter is de coating van synthetische heparine. De heparine coating is covalent 
aan zowel de binnen- als de buitenkant gebonden. Door de covalente binding diffundeert de coating niet in het 
rondom gelegen weefsel, en vormt een uiterst krachtig pantser tegen infecties en verstoppingen. Synthetische 
heparine gaat namelijk de vorming van een bacteriologische biofilm op en in de katheter tegen, en reduceert zo 
sterk de kans op infecties en verstoppingen door kristallisatie (incrustatie). Een unieke en wereldwijd 
gepatenteerde technologie en, klinisch bewezen,  ’s-werelds beste verblijfskatheter.  

 
 
De voordelen: 
 
-  Sterke reductie van infectierisico 
-  Een probleemloze levensduur van vele maanden of meer 
-  Het vermijden van blaasspoelingen t.g.v. verstoppingen 
-  Geen onnodige katheterwisselingen 
-  Verhoogt levenskwaliteit van de patiënt 
-  Röntgencontrastlijn en – tip voor controle onder doorlichting 
 

 
 
 
Transurethrale uitvoering met Nelatontip 
 

Diam. Cat.nr.  Max.* Z-Index nr. 
 
12 Ch. 01/13/12/10 10 ml. 15331199 
14 Ch. 01/13/14/10 10 ml. 15331202 
16 Ch. 01/13/16/10 10 ml. 15331210 
18 Ch. 01/13/18/10 10 ml. 15331229 
20 Ch. 01/13/20/10 10 ml. 15331237 
22 Ch. 01/13/22/10 10 ml. 15331245 
 
 
*Onder normale omstandigheden is een vulling met  5-10 ml. glycerine oplossing voldoende. 
 
Suprapubische uitvoering met open tip 
 

Diam. Cat.nr.  Max.** Z-Index nr. 
 
12 Ch. 02/13/12/10 10 ml. 15341380 
14 Ch. 02/13/14/10 10 ml. 15341399 
16 Ch. 02/13/16/10 10 ml. 15341402 
18 Ch. 02/13/18/10 10 ml. 15341410 
20 Ch. 02/13/20/10 10 ml. 15341429 
22 Ch. 02/13/22/10 10 ml. 15341437 
 
**Onder normale omstandigheden is een vulling met 5 ml. glycerine oplossing voldoende. 

Alle uitvoeringen zijn per stuk en worden standaard geleverd met een 10 ml. Luer spuitje met 10% glycerine in 

aqua dest. oplossing voor vulling van de ballon. Bijvullen of controle van de inhoud is hierdoor overbodig. 
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