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 ∙ Alt i et

 ∙ Klar til brug

 ∙ Enkelt at anvende

 ∙ Hygiejnisk
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SpeediCath Complete er et sterilt overfladebehandlet 
engangskateter med indføringsklemme og integreret 
pose.

Enkelt at anvende
Både kateter, saltvand, urinpose og indføringsklemme er 
samlet i ét sæt, hvilket gør det enkelt og nemt at 
foretage en hygiejnisk kateterisation udenfor hjemmet.

Klar til brug
SpeediCath Complete katetret ligger i en steril 
saltvandsopløsning og er klar til brug, så snart katetret 
tages ud af opbevaringshylstret.

Hygiejnisk kateterisation
Den unikke indføringsklemme og det bløde rillede 
konnektorrør giver mulighed for en sikker og hygiejnisk 
kateterisation, som minimerer risikoen for 
urinvejsinfektion.

Overfladebehandlet kateter
SpeediCath katetret har en enestående overflade, der 
ikke blot dækker ydersiden af katetret, men også 
indersiden af kateterhullerne.

Overfladebelægningens evne til at binde og fastholde 
vand er helt unik.

Overfladebelægningen er usædvanlig ensartet og glat 
og mindsker friktionen mellem katetret og 
uretralslimhinden og reducerer dermed risikoen for 
skader på lang sigt.

Indbygget indføringsklemme
Den specielle indføringsklemme gør det muligt at 
kateterisere sig uden at berøre katetret, og reducerer 
dermed risikoen for infektion.

Konnektorrør
Med det bløde og fleksible konnektorrør er det nemt at 
styre katetret under indføring.

Hygiejnisk tømning
Urinposens design, udløbets placering og de to 
tømningshåndtag sikrer, at posen er nem og hygiejnisk 
at tømme, uden at spilde.

Sikker og nem håndtering i enhver situation
Med SpeediCath Complete er det muligt at kateterisere 
sig liggende, uden risiko for lækage. Katetersættet har 
alt, hvad der skal bruges til en hygiejnisk og sikker 
kateterisation.

Produktoversigt
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Størrelse Nelaton Mand Kvinde

  10 28460 28430

  12 28462 28432

  14 28464 28434
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Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med yderst private og personlige lidelser. Jo mere intim og privat lidelsen er,  
jo vigtigere er det at komme tæt på kunderne for at forstå deres virkelighed og udvikle løsninger, der opfylder deres specielle behov. Vi kalder det intim 
sundhedspleje. Vores forretningsområder er indenfor stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleje. Coloplast er en global virksomhed med mere end 7000 ansatte.
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