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Urinary Concept



NB: De katheter mag niet langer dan 10 minuten in de urethra verblijven.

open de verpakking   Giet (kraan)water in de 
verpakking

Plak de verpakking met de 
plakstrip op een tegel. 

Wacht 30 sec.

De katheter is nu klaar 
voor gebruik

Covetrus I   Urinary concept - Hond

Urine katheter Hond Buster Hydrofiele Coating (HC)
-Hydrofiele coating

In lijn met de strategie van KRUUSE dat veterinaire patiënten dezelfde kwaliteit van zorg verdienen als humane 
patiënten, zijn deze katheters ontwikkeld.

Wat is zo revolutionair aan deze urine katheter? Over de volledige lengte heeft de katheter een hydrofiele coating. 
Wanneer de coating wordt geactiveerd door water, ontstaat er een glad en visceus oppervlak over de gehele lengte 
van de katheter. Deze hydrofiele coating reduceert significant de wrijving in de urethra van de hond.

Dit vermindert het ongemak voor de hond en voorkomt iatrogene beschadigingen aan de urethra.

Hydrofiel gecoate urine katheters hebben nog extra voordelen, zoals minder microscopische hematorie en verminderd 
risico op iatrogene urineweginfectie (UTI).

De verpakking bestaat uit 12 individueel verpakte steriele katheters; verkrijgbaar in 4 maten.

Hoe te gebruiken...

VETERINAIRE REVOLUTIE

Scan de QR-code voor de video “How to..”



Assortiment
Art.nr Maat (mm) Maat (Fr) Kleur Verpakking
1224498 1,6 mm x 50 cm 5 Fr x 20 in 12 stuks
1224499 2,0 mm x 50 cm 6 Fr x 20 in 12 stuks
1224500 2,6 mm x 50 cm 8 Fr x 20 in 12 stuks
1224501 3,3 mm x 50 cm 10 Fr x 20 in 12 stuks

Productkenmerken
Visceus oppervlak
De hydrofiele coating resulteert in een zeer glad en 
visceus oppervlak.

Minder frictie
De hydrofiele coating reduceert de wrijving van de 
katheter in de urethra en helpt iatrogene 
beschadiging aan de urethra voorkomen.

Verlaagd infectierisico
De hydrofiele coating en atraumatische drainige 
gaten reduceren significant het risico op 
blaasontsteking.

Ongecompliceerde katheterisatie
Geen apart glijmiddel meer nodig.

Gelijkmatige verdeling
De coating is gelijkmatiger verdeeld over de katheter dan bij 
gebruik van glijmiddel

Duidelijke maatvoering
Kleurgecodeerde luer lock aansluiting voor snelle herkenning 
van de juiste maat. 

Handige verpakking
Gebruiksvriendelijke doos en individueel verpakte steriele 
katheters
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Voeg glijmiddel toe De katheter is nu klaar voor gebruik
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Urinary katheter Hond Buster Non Coated (NC)
- Non Coated

De urine katheters Busters Non Coated zijn zachte katheters met hoge biocompatibele eigenschappen. Het 
is gemaakt van DEHP-vrij (phtalaatvrij) medische klasse PVC. Door de zachte eigenschappen is er minder 
kans op beschadiging van de slijmvliezen in de urethra en blaas, in vergelijking met meer rigide katheters. 

- Met atraumatisch gepolijste laterale drainagegaten. 
- Geschikt voor medium-lange plaatsing (3 dagen). 
- Luer Lock aansluiting met kleurcodering voor eenvoudige formaatherkenning. 
- Verpakking 12 stuks.

Hoe te gebruiken...

Open de verpakking

Assortiment
Art.nr Maat (mm) Maat (Fr) Kleur  Verpakking
 1224502 1,6 mm x 50 cm 5 Fr x 20 in 12 stuks 
1224499 2,0 mm x 50 cm 6 Fr x 20 in 12 stuks
1224500 2,6 mm x 50 cm 8 Fr x 20 in 12 stuks 
1224501 3,3 mm x 50 cm 10 Fr x 20 in 12 stuks

EXTRA COMFORT VOOR DE PATIËNT



              Open the pouch                                                 Add gel                               The catheter is ready for catheterization
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Urine katheter Hond Buster
De populaire productlijn van Buster urine katheters is nu uitgebreid tot 7 maten! Het is een 
rigide maar flexibele urinekatheter voor makkelijke inbrenging bij honden. 

- Gemaakt van topkwaliteit polypropyleen, transparant, niet-irriterend.
- Closed end punt met 2 atraumatische zij-openingen om weefselschade te voorkomen.
- Female Luer lock aansluiting.
- Verpakking 12 stuks.

Art.nr Maat (mm) Maat (Fr) Verpakking 
1214516 1.3 mm x 50 cm 4 Fr x 20 in 12 stuks 
1214517 1.6 mm x 50 cm 5 Fr x 20 in 12 stuks
1214518 2.0 mm x 50 cm 6 Fr x 20 in 12 stuks
1214520  2.3 mm x 50 cm 7 Fr x 20 in 12 stuks
1214521 2.6 mm x 50 cm 8 Fr x 20 in 12 stuks
1214522 3.0 mm x 50 cm 9 Fr x 20 in 12 stuks

Flexibel polypropyleen Female luer lock aansluiting Afgeronde closed end punt 
met atraumatische zijgaten

1214523 3.3 mm x 50 cm 10Fr x 20 in 12 stuks



- Siliconen catheter met hoge biocompatibiliteit
- geschikt voor lange termijn plaatsing (7 dagen)
- makkelijk te verwijderen stylet
- kleurgecodeerd
- verpakking 5 stuks

Hoe te gebruiken…

Assortiment
Art.nr Maat (mm) Maat (Fr) Kleur
1222382  2 mm x 30 cm  6 Fr x 12 in 
1222383  2 mm x 55 cm  6 Fr x 22 in 
1222384  2.6 mm x 30 cm  8 Fr x 12 in 
1222385  2.6 mm x 55 cm 8 Fr x 22 in 
1222386 3.3 mm x 30 cm 10 Fr x 12 in 
1222387 3.3 mm x 55 cm  10 Fr x 22 in 

Ballon poort met 
kleurcodering voor de maat

Urine drainage poort

Radiopaque lijn

Ballon

Laterale atraumatische drainage 
gaten

Verwijder subtiel de stylet Vul de ballon met fysiologische 
zoutoplossing 

Breng de katheter via de 
urethra in de blaas
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Urine katheter Hond BUSTER Foley
2-wegs katheter van 100% siliconen met een 3-5 cc retentieballon en stylet. De
katheter heeft een afgeronde punt en atraumatische zijgaten. Siliconen materiaal heeft
een hoge biocompatibiliteit en is geschikt voor lange termijn plaatsins in de urethra/
blaas (tot 7 dagen!).



Insert the catheter through                                             Gently remove the steel wire                               Fill the balloon with isotonic saline 
urethra into the bladder

Art.nr Type  Maat (mm) Maat (Fr) 
1214540 Zonder stylet  1.0 x 130 mm 3 Fr x 5.2 in 

Urine katheter Kat BUSTER
- Open end

Urine katheter voor katten met open end. Gemaakt van DEHP-vrij medische kwaliteit polyethyleen 
met goede biocompatibele eigenschappen. 

- Extra rigide om makkelijk in te brengen.
- Luer lock aansluiting.
- Aan distale einde zit een rond bodemplaatje (soort vleugels) om de katheter vast te kunnen hechten.
- Per stuk steriel verpakt, verpakking 12 stuks.

Art.nr  Type  Maat (mm) Maat (Fr) 
1214543 Zonder stylet  1.0 x 130 mm 3 Fr x 5.2 in 
1214544 zonder stylet  1.3 x 130 mm 4 Fr x 5.2 in  

OPEN END, ZONDER STYLET

Hechtgaten

Handvat Luer 
lock
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Urine katheter Kat BUSTER
- Closed end

Urine katheter voor katten met closed end en 2 atraumatische zij-openingen Gemaakt van medische 
topkwaliteit low-density polyethyleen (LDPE).

- Met luer lock adapter.

- Aan het distale einde zit een rond bodemplaatje om de katheter vast te kunnen hechten.

- Verkrijgbaar met of zonder stylet (mandrin).

- Per stuk steriel verpakt, verpakking 12 stuks.

 1214542 Zonder stylet  1.3 x 130 mm 4 Fr x 5.2 in 

 1214534 Met stylet  1.0 x 130 mm 3 Fr x 5.2 in 
 1214536 Met stylet  1.3 x 130 mm 4 Fr x 5.2 in 
 1214541 Zonder stylet  1.3 x 160 mm 4 Fr x 6.3 in 

 1214535 Met stylet  1.3 x 160 mm 4 Fr x 6.3 in 



Productkenmerken
- Hoge biocompatibiliteit
- Geschikt voor medium-lange plaatsing (3 dagen)
- Optimale rigiditeit (geen stylet nodig) maar wel  met

de juiste zachtheid
- Goede glijdende eigenschappen van het oppervlak

waardoor makkelijk in te brengen
- Flexibele eindplaat met hechtgaten om de katheter

goed vast te zetten

- Luer lock aansluiting waar een spuit voor
spoelen en/of urinezak op kan worden aangesloten

- Radiopaque
- Individueel steriel verpakt
- Kleine verpakkingen: slechts 5 katheters per doos

Hechtgaten

Handvat Luer lock

Closed end

Open End

Cat. No Type Maat (mm) Maat (Fr) Verpakking
1225673 Closed end 1.2 x 110 mm 3.5 Fr x 4 1/3 in 5/pk
1225674 Closed end 1.2 x 140 mm 3.5 Fr x 51/2 in 5/pk
1225675 Open end 1.2 x 110 mm 3.5 Fr x 4 1/3 in 5/pk
1225676 Open end 1.2 x 140 mm 3.5 Fr x 51/2 in 5/pk
1225677 Open end 1.2 x 180 mm 3.5 Fr x 7 in 5/pk

GOEDE GLIJDENDE EIGENSCHAPPEN

VOOR MAKKELIJKE 

KATHETERISATIE
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Urine katheter Kat Buster Easy Slide
Populaire katten katheter nu beschikbaar in de BUSTER uitvoering met extra voordelen...

Urine katheter voor katten gemaakt van DEHP-vrij PTFE (polytetrafluroethyleen) van medische kwaliteit. Beschikbaar in 2 
varianten: open end en closed end. 



Cat. No  Maat (mm) Maat (Fr)
1214538 1.0 x 130 mm 3 Fr x 5.2 in
1214539 

Closed end, met stylet 
1.3 x 130 mm 4 Fr x 5.2 in

Urine Katheter Kat BUSTER Barium
Urine katheter voor katten gemaakt van zacht polyurethaan dat zacht wordt bij 
lichaamstemperatuur. Heeft van alle katheters de hoogste biocompatibiliteit.

- Zeer geschikt voor lange termijn catherisatie: tot 7 dagen!
- Female luer lock aansluiting waar een spuit voor spoelen en/of urinezak op

kan worden aangesloten.
- Aan het distale einde zit een rond bodemplaatje om de

katheter vast te kunnen hechten.

Closed end, met stylet 

Type
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Samenvatting 

Urine Katheter BUSTER HC
- Hydrofiele Coating
- Hydrofiel gecoate PVC katheter
- Ideaal for korte termijn gebruik
- Vermindert wrijving en ongemak tijdens katherisatie
- Geen glijmiddel nodig

Urine Katheter BUSTER NC
- Non coated

Urine Katheter BUSTER

Urine katheter BUSTER Foley

- PVC katheter met goede biocompatibiliteit
- Flexibel en zacht voor comfortabele katherisatie
- Gebruiksvriendelijke verpakkng

- Rigide polypropyleen katheter voor makkelijke
inbrenging

- Grootste keuze in maatvoering
- Gebruiksvriendelijke verpakking

- Siliconen katheter met zeer hoge
biocompatibiliteit

- Geschikt voor lange termijn plaatsing (7 dagen)
- Retentieballon om de katheter goed op zijn

plaats te houden

Urine Katheter Kat BUSTER
- Closed end
- Biocompatibele polyethyleen katheter
- Populaire closed end katheter
- Hechtgaten in bodemplaatje
- Luer lock aansluiting en handvat voor meer grip

Urine Katheter Kat BUSTER
- Closed end
- Biocompatibele polyethyleen katheter
- Meer rigide
- Geschikt voor retrograde flushing van urinegruis

Urine Katheter Kat BUSTER Easy Slide
- Biocompatibele PTFE katheter
- Optimale rigiditeit: geen stylet nodig, maar nog
steeds de juiste zachtheid
- Flexibele bodemplaat voor vasthechten katheter
- Radiopaque: zichtbaar op röntgenfoto

Urine Katheter Kat BUSTER Barium
- Zachte biocompatibele polyurethaan katheter
- Wordt zacht bij lichaamstemperatuur
- Radiopaque: zichtbaar op röntgenfoto

Covetrus I   Urinary concept - Kat



Aanvullende producten

Urinezak BUSTER 750 ml 
- Luer Lock aansluiting

Deze urine opvangzak van Buster kan 
aan alle standaard BUSTER urine 
katheters van KRUUSE worden 
bevestigd. De zak heeft een non-return 
klep die een retrograde terugstroom van 
urine voorkomt. 

Op de zak staat een volumeschaal om de 
urineproductie te monitoren. De push-pull 
release klep maakt het mogelijk om de 
zak te legen. 
Verpakking 10 stuks.

Urinezak BUSTER 750 ml 
- Adapter voor Foley Catheter

Deze urine opvangzak van Buster is geschikt 
voor de BUSTER Foley katheters van 
KRUUSE. De zak heeft een non-return klep 
die een retrograde terugstroom van urine 
voorkomt. 
Op de zak staat een volumeschaal om de 
urineproductie te monitoren. De push-pull 
release klep maakt het mogelijk om de zak 
te legen. 
Verpakking 10 stuks.

Urinezak ophangsysteem BUSTER
Hanger voor de urinezakken van KRUUSE (Buster). Makkelijk 
ophangsysteem om bijvoorbeeld aan de tafel of hok te bevestigen.
Verpakking 10 stuks.

Adapter voor Foley Catheter

Luer Lock aansluiting

Push-pull release klep

Gaten voor 
ophangsysteem 

Gaten voor 
ophangsysteem 

Push-pull release klep

1225678 Urinezak Buster 750 ml luer lock 10 stuks

1225679 Urinezak Buster 750 ml voor Foley katheter 10 stuks

1225680 Urinezak ophangsysteem Buster 10 stuks
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Urine teststrips HUISMERK
Goedkope en makkelijk af te lezen urinetest. Inexpensive and easy-to-read 
test. Resultaten zijn binnen 60 seconden af te lezen.

Parameters: Glucose, eiwit, pH, nitriet, ketonen, urobilinogeen, bilirubine, 
bloed, soortelijk gewicht, leukocyten.

9003567 Urine teststrips HS Urispec Plus 10 Vet 100 stuks

Refractometer Soortelijk gewicht
Voor het meten van het soortelijk gewicht van urine.

Normale referentiewaarden:
Hond: 1.015 - 1.040
Kat: 1.015 - 1.050

1135197 Refractometer Euromex Urine soortelijk gewicht RF5612

Urine opvangsysteem Hond 
Urine opvangsysteem bestaande uit een transparant monsterbuisje 
die vastzit aan een schepvormig opvangbakje. De urine stroomt 
automatisch in het opvangbuisje, welke vervolgens met een 
schroefdop af te sluiten is voor transport. 
Handig om snel en gemakkelijk urine te verzamelen bij honden.

9008933 Urine opvangsysteem hond HS steriel 1 stuk

Dog-i-Noir
Urine opvangsysteem voor honden. De set bevat een 
gebruiksaanwijzing, opvangbakje voor de urine met handig 
schenktuitje (geschikt voor kleine én grote honden), 2 buisjes 
met sticker, handschoen en afvalzakje.

1216468 Urine opvangsysteem hond Dog-i-Noir 1 set
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Urigrid
Urigrid is een kattenbakvulling speciaal ontworpen om urine bij 
katten te verzamelen. De vulling beïnvloedt de urine niet, 
waardoor deze accuraat onderzocht kan worden. 
De set bestaat uit 200 gram polypropyleen kattenbakzand, 
pipet en flacon.

9009058 Urine opvangsysteem kat Urigrid HS 10 sets

Hydrofoob zand
Hydrofobe kattenbakvulling, biologisch afbreekbaar, met een 
natuurlijke, niet-giftige en urine afstotende coating. De urine van de 
kat blijft op het oppervlak liggen en kan gemakkelijk worden 
verwijderd met een pipet en reageerbuis.

Als zeer goed door katten aanvaard, omdat het geurloos is en 
aangenaam aanvoelt door de zandachtige textuur.

Een set bestaat uit:  zak met 300 gram kattenbakvulling, pipet en 
reageerbuis.

9883180 Urine opvangsysteem Kat Hydrofoob zand HS 1 stuks 
9883179 Urine opvangsysteem Kat Hydrofoob zand HS 3 stuks

Gel
Met beschermende film voor smering van instrumenten, armen en handen. 
Voor geboortes, vaginale en rectale onderzoeken. Ready-to-use. 

1223045 Glijmiddel Bovivet 500 ml

Steriel glijmiddel, niet zaaddodend. Geschikt voor het inbrengen van K.I. 
katheters, urine katheters en instrumentarium.

1142016 K.I. glijmiddel steriel 250 ml KRUUSE
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www.covetrus.nl

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager van Covetrus of met onze afdeling Customer Service via telefoon +31 (0)485 - 33 55 55. Afwijkingen in 
tekst en afbeeldingen zijn voorbehouden. Alle prijzen en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor actuele prijzen zie onze webshop 
(www.covetrus.nl). Tussentijdse artikel- en prijsmutaties worden direct verwerkt op de webshop van Covetrus. Alle transacties geschieden volgens de Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden van Covetrus (Kamer van Koophandel nummer 16044987) gevestigd Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk. 
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