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Hvad er det gode liv 
med kateter?
I Coloplast arbejder vi hver dag på at gøre livet lettere for mennesker, der har vandlad-
ningsproblemer og bruger engangskateter. Men hvad er et lettere liv med vandladnings-
problemer? Og hvordan får man et godt liv med engangskateter? 

Der er mange svar til disse spørgsmål, men én ting, som vi hører igen og igen fra vores 
brugere, er, at du skal styre din blære, den skal ikke styre dig. Med andre ord, hvis det er 
dig, der styrer din blære, så får du frihed til at leve det liv, du gerne vil. 

Hvordan får man så styr på sin blære? Det er ikke helt enkelt, men det hele starter med en 
sund blære. Vi giver dig derfor de bedste råd til at få en sund blære og har interviewet to 
brugere, der deler deres erfaringer. 

Mød Ralph, der hader struktur, men som har fundet ud af, at en ufravigelig plan for kate-
terisationer giver ham en sund blære og en følelse af frihed, der er altafgørende for, at han 
har et godt liv med kateter. Mød også Dina, som oplevede langt færre urinvejsinfektioner, 
da hun satte sine kateterisationer i system. 

Vi håber, at du finder inspiration til et bedre liv med kateter, og husk, at du altid kan 
ringe til os og få hjælp med stort og småt. Alt fra det hurtige produktspørgsmål til  
et rådgivningsforløb hos vores erfarne sygeplejersker. Så ring til os alle hverdage  
mellem 8.30 og 15.00 på 49 11 12 13.

God læselyst.

ANNE FØNS
Kundeservicechef, dkaf@coloplast.com
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fokus

Hvor sund er din blære?
Vi ved fra vores rådgivning af kateterbrugere, at en del lever med en usund 
blære, som kan give gener. Derfor introducerer vi nu BlæreTjek, hvor du ved 
hjælp af et kort online spørgeskema kan få at vide, hvor sund din blære er. Viser 
BlæreTjekket, at din blære er usund, har du mulighed for en opfølgende samtale 
hos vores sygeplejerske, hvor du får gode råd til at få en sund blære.

Tag BlæreTjek her: www.coloplast.to/blaeretjek

SpeediCath®-
katetre er PVC-fri
Alle vores katetre i SpeediCath-serien er fri for PVC. Affald, som indeholder 
PVC, er et problem, fordi det indeholder store mængder klor, som ved 
afbrænding kan danne saltsyre og dioksiner, der er skadeligt for miljøet og 
for mennesker. SpeediCath-katetre er i stedet lavet af den type plast, der 
hedder PU. Katetre, der er lavet af PU, giver et reduceret miljøaftryk, da 
det ikke danner farligt affald ved afbrænding, fordi det ikke indeholder klor. 

Nye vejledninger 
I løbet af foråret 2020 vil du 
opleve, at der ligger både 
danske og islandske vejledninger 
i dine æsker med katetre. 
Dette har vi gjort for at leve 
op til de skærpede europæiske 
MDR-regler (Medical Device 
Regulations).

Udsmidning af 
brugte katetre
Mange brugere oplever øgede 
krav til affaldssortering fra 
deres kommune og spørger os 
derfor, om de brugte katetre skal 
smides i spanden med plastaffald 
eller i spanden med almindelig 
dagrenovation (restaffald). 

Svaret er, at de brugte katetre 
skal i spanden med almindelig 
dagrenovation, da man af 
hygiejniske årsager ikke må smide 
plast med urinrester i spanden 
med plastaffald.

Papkasserne, som katetrene 
bliver leveret i, skal smides i 
spanden med papaffald.

Vidste du, at du selv kan vælge din 
leverandør af engangskatetre?
Som kateterbruger får du som udgangspunkt den leverandør, din  
kommune har en aftale med. Men du kan også få en fritvalgsordning  
hos en anden leverandør, f.eks. Coloplast. I Fritvalgsordningen 
Coloplast® får du mulighed for at vælge de SpeediCath®-katetre,  
du gerne vil have, også selv om du ikke har SpeediCath på bevilling. 
Alle produkter leveres direkte fra Coloplast i dansk emballage.
  

Gratis 
målebæger
Som kateterbruger bør dine vandladninger 
ikke ligge på mere end 400 ml. Som noget 
nyt tilbyder vi derfor et gratis målebæger med 
tilhørende skema, så du kan måle og notere 
dit væskeindtag og dine vandladninger. Du 
har desuden mulighed for en opfølgende 
samtale med vores erfarne sygeplejerske. 
Bestil dit målebæger og skema ved at ringe til 
Coloplast Kundeservice på 49 11 12 13, alle 
hverdage kl. 8.30-15.00.
  

N Y H E D

Vil du høre mere? 
Ring til os alle hverdage på 49 11 12 20 Nyt kateter til 

kvinder
Vi introducerer nu SpeediCath® Compact Plus, 
som er et kompakt kateter til kvinder, der har 
brug for lidt ekstra længde. Med sine 9 cm er 
SpeediCath Compact Plus lidt længere end andre 
kompakte katetre fra Coloplast, men er stadig 
diskret og kan være i din taske eller lomme. 
Katetret er klart til brug og nemt og skånsomt at 
bruge, ligesom de andre katetre i SpeediCath-
sortimentet.

Bestil gratis vareprøve her:  
www.coloplast.to/sccplus

N Y H E DBestilling  
af vareprøver  
Kontakt os alle hverdage  
mellem 8.30 og 15.00 på 

49 11 12 13 eller på  
dkinbound@coloplast.com
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Blæresundhed 
– hvorfor er 
det nu vigtigt? 
Som kateterbruger er det vigtigt at holde sin blære sund. Men hvorfor? 
Vi har spurgt sygeplejerskerne Linda og Anita, hvorfor det er så vigtigt at 
holde blæren sund.

Hvorfor skal man interessere sig for blæresundhed?
Som kateterbruger er det særligt vigtigt at have en sund 
blære. Det nedsætter nemlig risikoen for urinvejsinfektioner, 
generelt ubehag og smerter ifm. vandladning. Har du en sund 
blære, vil det være dig, der styrer blæren, og ikke blæren, der 
styrer dig.

Hvad er blæresundhed?
Blæresundhed er at have en velfungerende blære, der bliver 
tømt regelmæssigt, så alle affaldsstoffer bliver skyllet ud. På 
den måde minimerer du risikoen for urinvejsinfektion. 

Hvorfor får man en usund blære?
Der kan være flere årsager til, at en blære bliver usund. Det 
kan være, at du ikke tømmer blæren ofte nok, du ikke får 
drukket nok, eller hygiejnen ikke er optimal.

B L Æ R E -
S U N D H E D

Sygeplejersker i 
Coloplast Danmark, 
Linda og Anita

Tegn på en 
usund blære
• Smerter/ubehag ved blæren eller nyrerne 
• Mørk, grumset, koncentreret urin
•  Større vandladningstrang, som ikke er pga. 

større væskeindtag
• Presserende, øget vandladningstrang
• Uforklarlig ændring i mængden af urin
• Blod i urinen
• Utæt mellem vandladninger 
•  Hyppig vandladningstrang (oftere end  

hver 3. time) 

Ovenstående kan også være tegn på andre 
sygdomme, og derfor anbefaler vi altid, at 
man kontakter egen læge eller hospitalet, 
hvis man oplever akutte gener.

Er en sund blære vigtig for både mænd og kvinder?
Ja. En sund blære øger livskvaliteten betydeligt for den 
enkelte - dette gælder både for mænd og kvinder. 

Hvilke brugere har størst gavn af at 
få en sund blære?
Alle. Der er dog nogle brugere, der har større gener end 
andre, og som derfor vil opleve større gavn.

Kan jeg selv gøre noget for at få en sund blære?
Ja, det kan du. Kort fortalt handler blæresundhed om at 
indtage nok væske, tømme blæren regelmæssigt og have 
et stærkt fokus på hygiejne. I dette magasin har vi samlet 
en række gode råd, som er generelle for alle kateterbru-
gere. Alle situationer er dog individuelle, og ønsker du 
personlig rådgivning til din situation, er du altid velkom-
men til at ringe til os sygeplejersker. 

Hvordan ved jeg, om min blære er usund?
Det mest almindelige tegn på, at din blære er usund, er 
urinvejsinfektion. Der er dog andre ting, som kan være 
tegn på, at din blære er usund. Vi har samlet de mest 
almindelige symptomer nedenfor.
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 R alph viser stolt sin H-båd frem. 
Den har været kåret som Dan-
marks flotteste af sin slags og 
fremstår da også snorlige på 

bådtraileren i laden på gården i Diernæs ved 
Haderslev. 62-årige Ralph har sejlet i 34 år, 
og H-bådens længde på godt otte meter 
er ingenting mod de containerskibe, som 
han var kaptajn på i sine unge år, efter han 
blev uddannet til skibsfører hos A.P. Møller 
- Mærsk. F.eks. stod han bag roret i Svend-
borg Mærsk, der med sine 260 meter var et 
af verdens største containerskibe dengang. 
Containerfragt er benhård logistik og plan-
lægning – og dermed forudsigelig og kedelig, 
hvis du spørger Ralph.
 – Jeg kunne gå ombord og få at vide, at vi 
et halvt år senere ville anløbe havnen i Los 
Angeles 5. juni kl. 00.34, losse så og så man-
ge containere og forlade havnen kl. 18.38 
efter at have lastet så og så mange contai-
nere. Og det passede sgu! Det var ligesom 
at være frivilligt i fængsel, siger Ralph, der 
derfor kvittede arbejdet som kaptajn og blev 
freelance-skipper for rige amerikanere, som 
skulle have sejlet deres både fra én havn til en 
anden – f.eks. fra Los Angeles til Hawaii. 
 Det var Ralphs indtægtskilde i 17 år, 
hvorefter han en årrække blev reklamemand 
i Danmark med eget bureau, inden han atter 
stak til søs. Denne gang med sin nye – og 
nuværende – hustru Lone, som han startede 

Sydkorset med. Navnet på et ungdomspro-
jekt og et skib, hvor familien og grupper af 
utilpassede unge sejlede på verdenshavene i 
fire år.

Slag med en hammer
I dag har Ralph et fleksjob som lærer, fordi 
han er blevet indhentet af en rygskade, som 
han pådrog sig som ung. Og han er også 
blevet indhentet af nogle kontinensproblemer, 
som han har haft, siden han var dreng.
 – Jeg altid tisset hyppigt, men jeg har aldrig 
tømt blæren. Jeg har kun lige tisset overtryk-
ket, så i dag ser min blære sådan ud, siger 
Ralph og knytter hånden halvt for vise en 
deform og slap blære.
 Den fik han konstateret for to år siden, 
da han blev indlagt på urologisk afdeling på 
Sønderborg Sygehus, fordi han havde smerter 
og ikke kunne lade vandet. Der fik han også 
at vide, at han skulle bruge engangskateter 
resten af livet.
 – Det var som et slag oveni hovedet med 
en hammer. Et halvt år forinden havde jeg 
fået at vide, at jeg på et tidspunkt ikke længe-
re vil kunne gå på grund af min rygskade. Og 
nu skulle jeg så også bruge kateter?! Vi bor 
på vores drømmested, og så var jeg nærmest 
halvinvalid. Sådan følte jeg det i hvert fald. I 
begyndelsen gjorde jeg grin med det, men det 
var bare et skalkeskjul. Jeg var faktisk rigtig 
ked af det. Lone sagde, at jeg var på vej til at 

Ralph hader struktur 
– men faste rutiner 
giver ham frihed
Rorpinden i den ene hånd, katetret i den anden og fuld kraft 
frem! Ralph Bramsen Eriksen har sejlet det meste af sit liv og 
er optimist, selvom en slap blære giver modvind. Læs, hvordan 
sømanden har fået gode rutiner og færre urinvejsinfektioner.

“Struktur er ikke 
en begrænsning. 
Tværtimod får jeg 
frihed til at leve mit 
liv, som jeg vil”
RALPH
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få en depression. Jeg var ilter og opfarende over for 
både hende og børnebørnene. Ingen af dem havde 
fortjent det, husker Ralph.

Samtaler blev et vendepunkt
Ralph havde kontaktet Coloplast Danmark og blev 
derfor ringet op af en sygeplejerske fra Coloplast med 
aftalte mellemrum. 
 – I starten tog jeg ikke telefonen. Jeg havde ikke 
lyst til at tale om det. Når man ikke åbner rudeku-
verten, ser man ikke regningen! Jeg havde det også 
svært med at tale om intime ting med en sygeplejer-
ske fra en virksomhed. Men hun var vedholdende og 
blev ved med at ringe og spørge til min vandladning, 
og på et tidspunkt begyndte hun så at rådgive mig på 
baggrund af mine svar: At det ikke skulle gøre ondt, 
når jeg førte katetret ind, og at der ikke skulle være 
blod i urinen, siger Ralph og fortsætter:
 – Det var lige præcis, hvad jeg havde brug for at 
høre. Jeg er opdraget til, at hvis man brækker benet, 
venter man et par uger med at gå til læge for lige 
at se, om det går over af sig selv. Men nu var der en 
sygeplejerske i den anden ende af røret, som blev ved 
med at fortælle mig, at jeg ikke skulle have proble-
mer, så langsomt begyndte jeg at tænke: “Nåja – det 
giver jo egentlig god mening”. Hun blev ved, indtil hun 
var sikker på, at jeg havde det kateter, som passede 
til mig. Samtalerne gjorde også, at jeg fik det meget 
bedre psykisk. Det var netop alt det praktiske, som jeg 
havde behov for at tale om, for det kunne jeg ikke 
tale med min kone om – hun er jo ikke sygeplejerske.  
Samtidig indså jeg, at jeg ikke var den eneste i verden, 
som brugte kateter. For sådan føler man det, når 
man er nede i et hul psykisk. Samtalerne blev et 
vendepunkt for mig. 

Krybdyrshjernen kæmpede imod
Det var også sygeplejersken fra Coloplast – og  
kontinenssygeplejerskerne på Sønderborg Sygehus 
– der langsomt, men sikkert, fik Ralph til at sætte sin 
kateterisation i system. Det er ekstra vigtigt, fordi han 
ikke længere kan mærke, når han skal lade vandet. 
Ifølge lægerne er det sandsynligvis pga. de morfin-
plastre, som han har gået med i mange år for at 
dæmpe rygsmerterne.
 – “Bruger du alarmen i din mobil som vækkeur? 
Har du tænkt på, at du også kan sætte alarmer, så du 
husker at kateterisere?”, spurgte sygeplejersken flere 
gange, genfortæller Ralph og tilføjer:
 – Jeg svarede høfligt, at det da lød som en god idé, 
men samtidig sagde min krybdyrshjerne, at det kunne 
hun glemme alt om. Jeg skulle ikke styres af noget. 
Jeg hader struktur.
 For at komme med et eksempel griber Ralph den 
fælles kalender, som hænger på væggen i køkkenet, 
og lægger den på køkkenbordet.
 – Se, her er Lones kolonne, og her er min kolonne. 
Den er tom – altså med mindre Lone skriver noget 

RALPH 
BRAMSEN 
ERIKSEN

62 år

Bor i Diernæs ved 
Haderslev

Er gift med Lone og har 
fire børn, en bonussøn 
og tre børnebørn

Arbejder som lærer

Er tidligere kaptajn og 
sejler stadig flere gange 
om ugen

“I starten tog jeg ikke 
telefonen. Jeg havde 
ikke lyst til at tale om 
det. Når man ikke åbner 
rudekuverten, ser man 
ikke regningen!”
RALPH
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i den. Det er også Lone, som børnene 
ringer til, hvis de vil lave en aftale med 
mig, griner Ralph.
 
Sætter alarmer i mobiltelefonen
Tre urinvejsinfektioner i rap fik Ralph til 
at genoverveje det med strukturen. Som 
han siger: “Hvis ikke man vil lære det, så 
må man mærke det!” 
 – Så startede jeg med at sætte kl. 12 
som fast alarm i mobilen, fordi jeg af og 
til glemte den kateterisation. Morgen, 
aften og inden jeg gik i seng, havde 
jeg styr på, men det er ikke altid, at jeg 
spiser frokost, fordi morfinplastret tager 
appetitten, siger Ralph.
 Kort efter blev kl. 20 også sat i mobil-
telefonen, for en kontinenssygeplejerske 
på Sønderborg Sygehus konstaterede, 
at der kom for mange milliliter pr. gang, 
når Ralph kateteriserede, og at han 
derfor skulle op på at tømme blæren 5-6 
gange i døgnet.
 – Nu er alle tidspunkterne i mobilte-
lefonen. Kl. 8, 12, 16, 18, 20 og 22.30, 
siger Ralph, der er meget konsekvent 
med at kateterisere, når mobiltelefonens 
alarm lyder.

 – Hvis jeg står ved køledisken i Føtex, 
når telefonen bipper, låner jeg kunde- 
toilettet og kateteriserer. For nylig var 
jeg til fødselsdag hos et af mine børne-
børn, hvor jeg spurgte, om vi lige kunne 
vente med fødselsdagssangen til efter, at 
jeg havde været på toilettet. Det var okay 
med alle, for både familie og venner ved, 
hvor vigtigt det er for mig. Ulempen ved 
struktur er for mig, at hvis jeg ikke gør 
det på slaget, når alarmen lyder, kommer 
jeg nemt bort fra det og får først gjort 
det ved næste alarm, forklarer Ralph, der 
derfor også er kendt for andet end sine 
sejlkundskaber i sejlerkredse.
 – Jeg har fået lavet en våddragt med 
en speciel velcro-åbning forneden. Så 
når vi sejler kapsejlads, kan jeg sidde 
med rorpinden i den ene hånd og kate-
terisere med den anden, griner Ralph og 
giver sig selv et klap på skulderen for de 
gode kateterisations-rutiner.
 – Jeg har altid levet under en heldig 
stjerne og taget tingene, som de kom-
mer. Så jeg er faktisk lidt stolt af mig 
selv. Jeg har indset, at struktur ikke er en 
begrænsning. Tværtimod får jeg frihed til 
at leve mit liv, som jeg vil. 

3 GODE RÅD
FRA RALPH

01

Skab gode rutiner fra start. 
Det gør det nemmere og giver 
færre urinvejsinfektioner.

02

Faste rutiner betyder også, at 
du er nødt til at være åben og 
fortælle andre – familie, venner 
og kolleger – at du kateteriserer. 
Det får både dem og dig selv til 
at acceptere det hurtigere.

03

Lyt til sygeplejerskerne på syge-
huset og hos Coloplast. De ved, 
hvad de taler om!

“Hvis jeg står ved 
køledisken i Føtex, 
når telefonen 
bipper, låner jeg 
kundetoilettet og 
kateteriserer”
RALPH

“Bruger du alarmen i  
din mobil som 
vækkeur? Har du 
tænkt på, at  
du også kan sætte 
alarmer, så du husker  
at kateterisere?”
RALPH
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Bliv bedste ven 
med din blære
Når du anvender engangskateter, tømmes blæren.  
Her fortæller kontinenssygeplejerske Tina Schwennesen,  
hvorfor og hvordan hun gør sine patienter klogere  
på blæren.

 T ina Schwennesen tager to laminerede 
illustrationer fra en hylde på stuen i Klinik 
for Bækkenbundslidelser, Urinvejskirurgi på 
Aarhus Universiteteshospital. Den ene viser 

hele urinvejssystemet set forfra. Den andet viser de 
nedre urinveje set fra siden. Det er simple illustra- 
tioner og dermed præcis den måde, som den erfarne 
kontinenssygeplejerske ønsker at lære patienterne 
om blærens anatomi og funktion.
 – Det skal være enkelt, for ellers husker folk det 
ikke: Blæren bliver fyldt, og hvis den ikke tømmes 
tilstrækkeligt, kan man anvende et engangskateter. 
Jeg starter med basal viden om urinvejssystemet, 
og hvis der efterfølgende er brug for mere viden, 
målretter jeg den til den enkelte patients behov, siger 
Tina Schwennesen, der også taler i billeder, når hun 
fortæller om blæren. F.eks. at en fyldt blære, der ikke 
bliver tømt, svarer til at gå med en konstant spændt 
overarm – på et tidspunkt bliver den træt og slap. 
At blæren falder sammen som en faldskærm, når 
blæren tømmes, og at det derfor kan give et lille 
“nip”, når blærevæggen rører engangskatetret. Og at 
engangskatetret ikke kan prikke hul i blæren, ligesom 
det heller ikke ødelægger lukkemusklen, så man 
begynder at blive utæt for urin.
 – Desuden understreger jeg, at det er vigtigt at 
blæren bliver tømt regelmæssigt, så den bevarer sin 
elasticitet og sammentrækningsevne, og risikoen for 
urinvejsinfektion bliver mindsket, siger Tina Schwen-
nesen. 

Kontinens- 
sygeplejerskens 3 råd 
til en sund blære

01

Du skal drikke cirka 2 liter væske i døgnet.  
Alt tæller med, også kaffe, te og øl samt 
frugt, f.eks. melon og appelsin, der også  
giver væske.

02

Tøm blæren cirka hver 3.-4. time, enten ved 
naturlig vandladning eller ved hjælp af et 
engangskateter. 

03

Giv dig god tid til at lade vandet. Slap af i bal-
derne, og lad blæren klare jobbet. Brug ikke 
bugmusklen til at presse urinen ud.

Blæren er en del af 
urinvejssystemet, 
der består af ...

Nyrerne, som filtrerer 
affaldsstoffer fra og 

producerer urin.

Urinlederne, som leder 
urinen fra nyrerne  

til blæren.

Blæren, som opbevarer 
og udtømmer urinen. 

Urinrøret, hvorigennem 
urinen bliver udskilt. 

3 TING, SOM DU 
(MÅSKE) IKKE  
VIDSTE OM 
BLÆREN

01

Blæren er både opbe- 
varingssted for urinen og 
en muskel, som trækker 
sig sammen, i takt med at 
blæren tømmes.

02

Blæren er ikke konstant 
hul (udspilet) som f.eks. en 
varmtvandsbeholder. Den 
er en poselignende muskel, 
der strækkes og udvides, 
efterhånden som den bliver 
fyldt.

03

Hvis blæren fungerer nor-
malt, føler man trang til at 
lade vandet, når den rum-
mer 200-400 milliliter urin. 
Altså cirka samme mængde 
væske som i en dåsecola.
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G O D 
H Y G I E J N E

Vask og håndsprit 
går hånd i hånd
Vask hænderne i 30 sekunder, tør dem i et rent håndklæde, og indgnid derefter 
håndsprit i 30 sekunder. Sådan lyder anbefalingen fra kontinenssygeplejerskerne i 
Randers Kommune, som også kommer med råd til god intimhygiejne.

40 år!  Så mange års erfaring har konti-
nenssygeplejerskerne Helle Skøtt, 

Inge Lise Rabjerg, Helle Frank og Dorthe Haskaj 
tilsammen med at rådgive borgerne om god hygiejne 
i forbindelse med engangskateterisation. 
 God håndhygiejne mindsker risikoen for urinvejsin-
fektion, og på spørgsmålet om den største udfordring 
svarer de samstemmende: vanens magt! Borgerne 
bliver oplært i ren intermitterende kateterisation (RIK) 
på hospitalet, men når de kommer hjem, vasker de 
hænder, som de altid har gjort. 
 “Hvorfor skal det tage så lang tid?”, er spørgsmå-
let, som kontinenssygeplejerskerne bliver mødt med, 
når de taler håndhygiejne med borgerne. Derfor er 
deres bedste råd – næstefter at man selvfølgelig ikke 
skal røre selve katetret – at være tålmodig og tage sig 
god tid til at vaske og spritte hænderne af. Og er man 
et sted, hvor man ikke kan vaske hænder, skal man 
som minimum være grundig med håndspritten.

 Når det gælder intimhygiejnen – altså, at der er 
rent omkring urinrøret ved kateterisation – er konti-
nenssygeplejerskernes anbefaling at vaske området 
én gang om dagen. Afvaskningen omkring urinrøret 
kan være en del af et dagligt brusebad, og hertil kan 
man bruge vand og eventuelt intimsæbe.
 Derudover er der kun behov for afvaskning før 
kateterisationen, hvis der er synligt snavset. Det vil 
sige, hvis man bruger ble eller hygiejnebind, og der 
er kommet gammel urin eller afføring på området 
omkring urinrøret. Den rengøring kan klares med 
en engangsvaskeklud med vand og intimsæbe eller 
eventuelt en vådserviet. 
 Og alting med måde! Hvis man vasker sig for me-
get forneden – især hvis det er med almindelig sæbe 
– risikerer man at fjerne det sure miljø, som holder 
bakterierne i skak. 

Sådan får du rene hænder
Hvad gør du, hvis 
du ikke kan vaske 
hænder inden  
kateterisation?  

Så er det vigtigt, at  
du som minimum  
udfører hånd- 
desinfektion med  
håndsprit.  

HÅNDVASK

HÅNDSPRIT

Bonusinfo! Brug vaskeklude, eller klip et stort håndklæde i mindre stykker, og brug det kun én gang til at 
tørre hænder. Så reducerer du både risikoen for bakterier – og mængden af vasketøj. Er det ikke muligt, 
så hav dit eget personlige håndklæde, som du vasker ofte, og som kun du benytter.
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Gør hænderne våde med 
koldt eller lunkent vand – det 
skåner dine hænder – og put 

derefter sæbe på.

Hæld 2-3 ml (en lille halv 
spiseskefuld) håndsprit 

eller -gel i hånden.

Vask tommelfingrene.

Gnid sprit ind på 
håndryggene og 
mellem fingrene.

Vask fingerspidserne og 
under neglene.

Gnid sprit ind på 
håndleddene.

Skyl sæben af.

Gnid sprit ind på 
tommelfingrene.

Gnid sprit ind på  
fingerspidserne og  

under neglene.

Luk vandhanen med håndryggen 
eller et håndklæde, og tør  

hænderne i et rent håndklæde.

Gnid sæben grundigt ind, 
så den skummer i hånd-

fladerne.

Det skal være så stor en 
mængde, at du kan gnide 
hænderne i 30 sekunder, 

før de bliver tørre.

Vask håndryggene  
og mellem fingrene.

Gnid sprit ind på 
håndfladerne.

Vask håndleddene.
Det er den mekaniske 
proces, når du gnider
hænderne mod 
hinanden, som fjerner 
bakterierne. Hele 
processen skal tage 
mindst 30 sekunder.

Bonusinfo! Brug fly-
dende håndsæbe, da 
der kan sidde bakteri-
er på en håndsæbe i 
en sæbeskål.

Bonusinfo! Din 
håndsprit bør inde-
holde mindst 85 % 
alkohol (ethanol)  
for at sikre, at bak-
terierne bliver slået 
ihjel, og glycerol for 
at forebygge irriteret 
og tør hud.
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1
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2
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7

Det er den mekaniske 
proces, når du gnider
hænderne mod 
hinanden, som fjerner 
bakterierne. Hele 
processen skal tage 
mindst 30 sekunder.
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10 gode råd til at 
få en sund blære

Rådene er baseret på stor sygeplejefaglig viden om blæren og 
urinvejene, kombineret med årelang praktisk erfaring med per-
sonlig rådgivning af engangskateterbrugere. Rådene er generelle 
og relevante for alle, der kun kan tømme blæren helt ved hjælp af 
engangskateter. 

Alle situationer er dog individuelle, og har du brug for personlig 
rådgivning hos en sygeplejerske, er du meget velkommen til at 
kontakte os på telefon 49 11 12 13, alle hverdage mellem 8.30 
og 15.00. Vores telefoniske rådgivning er et supplement til den 
rådgivning, du modtager på hospitalet og hos egen læge.  
Oplever du akutte gener, anbefaler vi, at du kontakter egen  
læge/skadestuen. 

Som engangskateterbruger er det vigtigt 
at have fokus på blæresundhed. Når din 
blære er sund, er der mindre risiko for 
utilpashed, smerter og urinvejsinfektioner. 
Vi giver dig derfor vores 10 bedste råd til 
at opretholde en sund blære, så du kan få 
en bedre hverdag med engangskateter. 

Tøm blæren hver 3.-4. time
Det første skridt på vejen til en sund blære er at komme 
ind i en god rutine, hvor du altid tømmer blæren hver 
3.-4. time i dagtimerne, og evt. om natten, hvis du har 
behov. 

Hvorfor?
Fordi der ikke må stå urin i blæren for længe. Jo længere 
urinen står, jo større bliver koncentrationen af affalds-
stoffer/bakterier – og de kan lede til urinvejsinfektion.

Max 400 ml pr. vandladning
Som en tommelfingerregel skal der ikke være mere end 400 ml urin pr. vandladning, 
ellers bliver blæren overfyldt. Er du i tvivl om, hvor mange ml urin du har pr. vandlad-
ning, er det en god idé at måle mængden i et målebæger og notere det i et vandlad-
ningsskema. Begge dele kan du få gratis hos Coloplast.

Hvorfor?
Vænner man sig til at have for store mængder urin i blæren, bliver blæren stor og slap. 
Lidt ligesom en elastik, der bliver strakt for meget. Hvis din blære bliver stor og slap, kan 
du få svært ved at mærke, hvornår du skal lade vandet. Herudover kan du blive inkonti-
nent og få problemer med at tømme blæren, selv med engangskateter. Det er derfor en 
god idé at måle sin urinmængde en gang imellem, da mængden kan ændre sig over tid 
og kan betyde, at du bør justere dine rutiner for at undgå overfyldt blære.

Drik ikke efter kl. 18.00
Vi råder altid kateterbrugere til at 
indtage mest væske tidligt på dagen og 
drikke så lidt som muligt efter kl. 18.00 
– for ”det, du drikker efter kl. 18.00, skal 
ud om natten”. 

Hvorfor?
Hvis du drikker meget om aftenen, får 
du sikkert brug for en ekstra vandlad-
ning om natten, så din blære ikke bliver 
overfyldt. Herudover kan en evt. vand-
ladningstrang afbryde din nattesøvn. 
Det gælder især, hvis du indtager store 
mængder kaffe, te eller alkohol, der kan 
være vanddrivende.

Pas godt på din tarm
Som kateterbruger er det ekstra 
vigtigt at have fokus på en god tarm-
funktion. Vi anbefaler derfor at følge 
Sundhedsstyrelsens råd om mindst en 
halv times fysisk aktivitet om dagen 
kombineret med en kost, der følger 
Fødevarestyrelsens ti kostråd. Har du 
tendens til hård mave, kan du evt. i 
samråd med din læge undersøge, om 
du har brug for medicin, der afhjælper 
dette. 

Hvorfor?
Er du forstoppet eller har hård mave, 
kan det påvirke din evne til at tømme 
blæren helt, da den overfyldte tarm 
kan presse på blæren. 

Tøm blæren helt
For at sikre, at der ikke står urin tilbage i blæren, anbefaler 
vi, at du trækker katetret langsomt og forsigtigt ud. Har du 
nedsunken blære eller hård mave/forstoppelse, kan det være 
en fordel at skifte stilling, mens du kateteriserer, for at sikre 
dig, at der ikke er urin, der gemmer sig i lommer i blæren.

Hvorfor?
Hver gang blæren tømmes helt, tømmes den for affaldsstof-
fer og bakterier. Hvis der ligger urin tilbage i blæren, vil der 
fortsat være affaldstoffer/bakterier, der kan føre til urinvejsin-
fektion, hvis de får lov at ligge for længe.  

God håndhygiejne 
Vask hænderne grundigt før og efter 
hver kateterisation, eller brug håndsprit 
(se vores guide på side 17). Selvom du 
har vasket hænderne grundigt, må du 
stadig ikke røre ved den sterile del af 
katetret, du indfører i urinrøret. 

Hvorfor?
Selvom man har rengjort sine hænder 
med sæbe eller sprit, har man stadig 
hudbakterier på huden, som kan give 
infektioner. Hvis du ikke kan indføre 
katetret uden at røre ved den sterile del, 
bør du overveje et kateter, der er nem-
mere at styre, fx med beskyttelsesfilm, 
eller som sidste løsning benytte sterile 
engangshandsker.   

01

03

02

Drik 1½-2 liter hver dag
Vi anbefaler, at du drikker 1½-2 liter væske om dagen. Vand er det bedste for blæren, 
så drik endelig meget vand. Kaffe, te, alkohol, sodavand og andre drikkevarer med  
sukker eller sødemiddel kan irritere blæren, så indtag begrænsede mængder af dette.

Hvorfor?
Ved at drikke 1½-2 liter dagligt skyller du nyrer, urinleder og blære godt igennem og 
sikrer, at affaldsstofferne kommer ud via vandladningen.

04

05 06 07
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Bekymrer du dig om 
urinvejsinfektioner? 

Du er 
ikke alene

Urinvejsinfektioner er et problem for mange kateterbrugere. Hvis du er 
bekymret eller føler dig usikker på, hvordan du mindsker risikoen, så er 
du ikke alene. Undersøgelser viser, at urinvejsinfektion er den største 
bekymring hos kateterbrugere, og at hver bruger i gennemsnit har 2,7 
om året. Vi giver dig derfor et overblik over, hvad en urinvejsinfektion er, 
og hvordan du opdager den.

Hvad er en urinvejsinfektion?
En urinvejsinfektion er en infektion i urinvejs-
systemet, som består af nyrerne, urinlederne, 
blæren og urinrøret. De fleste infektioner op-
står i blæren (blærebetændelse) eller urinrøret. 

Hvorfor får man urinvejsinfektion?
En urinvejsinfektion kan opstå af forskellige 
årsager. Dels kan det skyldes udefrakommen-
de bakterier, som kommer ind via urinrøret. 
Dels kan det skyldes, at urinen opbevares for 
længe i blæren, og bakterierne formerer sig. 
Bakterier forårsager dog ikke nødvendigvis en 
infektion, men hvis antallet af bakterier stiger, 
og der bliver tilstrækkeligt mange, kan det give 
en urinvejsinfektion

Hvem får urinvejsinfektion?
Alle kan få en urinvejsinfektion, men som 
kateterbruger er du ofte mere udsat, fordi 
bakterier fra utilstrækkelig vask af hænder-

ne eller bakterier i nærheden eller starten af 
urinrørets åbning kan blive ført ind i urinrøret, 
når du indfører et kateter. Tømmer du som 
kateterbruger ikke din blære regelmæssigt og 
sikrer, at blæren er helt tom, er der også risiko 
for, at bakterierne kan formere sig og udvikle 
sig til en urinvejsinfektion.

Hvordan ved jeg, om jeg har en 
urinvejsinfektion?
Hvis du oplever nogle af symptomerne beskre-
vet i boksen til højre, så har du måske en urin-
vejsinfektion. Men husk, at en infektion først 
konstateres, når der også er bakterier i urinen. 
Vær opmærksom på, at hvis du har nedsat 
føleevne i din blære, så mærker du måske ikke 
smerte eller irritation. Hvis du har symptomer 
på en urinvejsinfektion, bør du kontakte en 
læge, som kan undersøge din urin og tage 
stilling til en eventuel behandling. 

SYMPTOMER  
PÅ URINVEJS- 
INFEKTION

• Feber/svedeture
• Svie ved vandladning
•  Trang til at lade  

vandet hyppigere
•  Øget, presserende 

trang til at lade  
vandet

•  Smerter i flanken 
(over balden og un-
der ribbenene)

•  Kuldegysninger og 
øget muskelspasmer  
i krop og blære

•  Mørk og ildelugtende 
urin 

• Grumset/blodig urin

Katetre, der passer til din hverdag

Vi taler jævnligt med kateterbrugere, der ikke tømmer blæren, 
mens de er på arbejde, eller er uden for hjemmet, hvilket giver 
dem urinvejsinfektioner, da urinen så ligger for længe i blæren. 
Årsagen er, at mange føler, at de ikke kan være diskrete med 
deres kateter og er nervøse for, at deres kolleger eller andre 
finder ud af, at de bruger kateter. Endelig er der brugere, der 
har gener ved deres kateter, og derfor ikke får tømt blæren 
ofte nok.   

Hvad kan du gøre?
Er du bruger af et standard kateter, kan du rulle det sammen i 
lommen i op til tre timer og på den måde tage det diskret med 
ud på toilettet. Herudover findes der en række diskrete kompak-
te katetre, som kan lægges i lommen, lægges tilbage i embal-
lagen og smides ud på et senere tidspunkt. På side 26 giver vi 
dig et overblik over SpeediCath®- sortimentet, der tæller både 
standard katetre og kompakte katetre. Er du i tvivl om, hvilket 
kateter der passer til dig, vil vi meget gerne hjælpe dig.

Lav en god plan   

Det vigtigste for at få en sund blære er, at du laver en god plan 
og finder motivationen til at holde den. Din plan skal hjælpe dig 
med hver dag at indtage 1½-2 liter væske og tømme blæren 
hver 3.-4. time, så du sikrer, at din blære ikke er grobund for 
bakterier, der kan lede til urinvejsinfektioner. Det er individu-
elt, hvordan brugerne finder motivationen til at holde planen. 
For mange er motivationen at undgå ubehag og smertefulde 
urinvejsinfektioner. 

For at komme ind i rutinen sætter nogle brugere et skema 
op på køleskabet, der husker dem på de gode vaner. Andre 
brugere sætter alarmer på deres mobiltelefon, så de husker de 
daglige vandladninger. 

Hvad kan du gøre?
Som kateterbruger skal du finde det system, der passer bedst 
for dig, og hvis du har brug for hjælp til, hvordan man gør 
dette, så ring endelig til os.

God intimhygiejne 
God intimhygiejne drejer sig både om 
vask og om tørring ved toiletbesøg. I 
forhold til afvaskning af området omkring 
urinrøret, anbefaler vi én daglig afvask-
ning kun med vand og evt. intimsæbe. Va-
sker du oftere, risikerer man at fjerne de 
”gode” bakterier, der beskytter dig. Efter 
toiletbesøg anbefaler vi udelukkende at 
tørre forfra og bagud, så du ikke risikerer 
at flytte bakterier fra endetarmen op i 
urinrøret. Dette råd gælder både mænd 
og kvinder.

Hvorfor?
Blærebetændelse kan opstå ved, at colibakterier 
fra endetarmen kommer op i urinrøret og inficerer 
urinvejene. 

GRATIS MÅLEBÆGER OG 
VANDLADNINGSSKEMA

For at få en god rutine omkring væ-
skeindtag og blæretømning kan det 
være en god idé at måle væskeindtag 
og vandladningsstørrelser i en periode 
på tre dage. Vi tilbyder desuden en 
gratis opfølgende samtale. Du kan 
bestille et gratis målebæger og vand-
ladningsskema ved at ringe til os 
på 49 11 12 13, alle hverdage 
ml. 8.30-15.00.

08

09 10

Brug aldrig  
almindelig sæbe  

eller sprit omkring  
urinrøret - kun vand  
og evt. intimsæbe

08:00

12:00

16:00

20:00

2120 din viden  /  01-2020



Faste tidspunkter 
giver færre 
urinvejsinfektioner
Lige siden Dina Hvidgaard fik konstateret rygmarksbrok som barn, 
har hun kateteriseret, når hun følte trang til at lade vandet. Men 
urinvejsinfektioner fik hende til at sætte kateterisationen i system.

 D ina Hvidgaard fik konstateret skjult rygmarvsbrok, 
da hun var 10 år. De jævnaldrende børn havde for 
længst lagt bleen, men Dina kunne ikke kontrollere 
sin vandladning. Derfor blev hun tilbudt en operati-

on, som gjorde urinrøret strammere.
 – Den stoppede inkontinensen. Til gengæld skulle jeg bruge 
engangskateter, fortæller Dina, der startede ud med lange 
engangskatetre, som skulle i vand inden kateterisation.
 – Det var enormt upraktisk og hæmmede mig meget. Hvis 
ikke der var vand i nærheden, skulle jeg have en flaske vand 
med, og når jeg var på ferie sydpå, blev katetret blødt som 
spaghetti, når vandet i vandhanen eller flasken var varmt, 
husker Dina og fortsætter:
 – Men jeg var ung og vidste ikke bedre. Så det var først efter 
nogle år, hvor jeg var til kontrol på hospitalet, at jeg spurgte, om 
der var et bedre kateter for mig. 

Fik ændret sin bevilling
Det var der. De følgende år anvendte Dina SpeediCath®  
Compact fra Coloplast og levede sit liv som andre teenagere. 
Hun flyttede fra hjemstavnen til storbyen sammen med  
kæresten for at studere. Efter et stykke tid blev Dinas  
bevilling af katetre desværre ændret.
 – Jeg fik et andet kompakt kateter, som på ingen måde fun-
gerede for mig. Det gjorde ondt at kateterisere. Kommunens 
første forslag til et alternativ var så et langt kateter a la det, 
jeg havde startet med som pige. Så jeg kunne vælge mellem 
at være fysisk hæmmet eller psykisk hæmmet. Jeg valgte det 
sidste – altså det lange, besværlige kateter, siger Dina, der 
argumenterede grundigt for, hvordan katetret begrænsede 
hendes arbejdsevne, så kommunen heldigvis til sidst valgte at 
bevilge hende SpeediCath Compact.

Urinvejsinfektioner gav stof til eftertanke
Nogle udskyder eller springer kateterisationerne over, når 
katetret gør ondt eller begrænser det sociale liv, og det øger 

risikoen for urinvejsinfektion. Dina derimod har holdt stædigt 
fast i at kateterisere, for som hun siger, har hun ikke noget 
valg: Det er livsnødvendigt. Til gengæld har Dina et valg, når 
det gælder rutiner. Hun kan mærke, når hun skal lade vandet, 
og derfor har det altid styret, hvornår hun kateteriserer. I hvert 
fald ind til for nylig. 
 – For halvandet år siden skete der noget. Jeg begyndte at 
få urinvejsinfektioner, hvilket ellers ikke har været et problem, 
siden jeg fik mit SpeediCath Compact-kateter igen. Det fik mig 
til at tænke på, om der var noget, jeg kunne gøre anderledes, 
siger Dina, der kom frem til, at det måske handlede om hendes 
rutiner – eller mangel på samme.
 – Det er mange år siden, at jeg blev oplært i engangska-
teterisation, og jeg trængte nok til at få pudset min viden om 
blæresundhed af. Jeg besluttede mig for at styre kateterisa-
tionen efter nogenlunde faste tidspunkter i løbet af dagen, 
siger Dina og opremser, hvornår hun kateteriserer i løbet af en 
arbejdsdag. 
 Første gang er kl. 5.30 om morgenen, når hun står op. Næ-
ste gang er ved 9-tiden, når hun møder på arbejde, og så ved 
frokosttid og ved 16-tiden, inden hun kører hjem fra arbejde. 
Retur i huset i Harlev ved Aarhus er det så ved 20-tiden, og 
sidste kateterisation sker ved sengetid. Dertil kommer en kate-
terisation om natten, hvis Dina vågner af sig selv og skal tisse.
Resultatet af rutinen er ikke til at tage fejl af for Dina. 
– Der er en klar sammenhæng mellem, at jeg kateteriserer 
cirka hver fjerde time og urinsvejsinfektionerne, der nu er 
sjældne, konstaterer Dina. 

Læs om Dinas aktive (familie)liv trods rygmarvsbrok og 
kateterisation på Kontinens-bloggen på coloplast.dk

DINA 
HVIDGAARD 

34 år

Bor i Harlev uden for 
Aarhus

Er gift og har to drenge

Arbejder som grafiker

Elsker friluftsliv. Vandrer 
og overnatter i shelter 
i Danmark og Sverige 
sammen med familien.

DINAS TIPS! 

01

Skab en nem rutine, som 
ligger på rygraden. Det 
kan du gøre ved at koble 
den sammen med andre 
rutiner i løbet af din dag.

02

Drik tilstrækkeligt med 
væske. Du bør ikke styre 
vandladningen i løbet 
dagen ved at drikke min-
dre. Det øger risikoen for 
urinvejsinfektion.

“Der er en klar 
sammenhæng 
mellem, at jeg 
kateteriserer cirka 
hver fjerde time og 
urinsvejsinfektionerne, 
der nu er sjældne”
DINA
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Brug for hjælp?  
Ring til os alle hverdage  
mellem 8.30 og 15.00  
på 49 11 12 20.

Har du brug 
for nye katetre 
på din bevilling?

 D et er måske blevet sværere for dig at tømme blæren 
selv, og derfor har du brug for flere katetre dagligt? 
Du har måske fået dårligere håndfunktion og har 
derfor brug for et kateter med et mere ergonomisk 

greb? Eller måske har dit liv ændret sig, så du nu har brug for 
forskellige katetre i løbet af en dag. 
 Årsagerne kan være mange – det vigtige er, at du har de 
rette katetre til din situation, og her kommer din kommune ind i 
billedet.

Har du oplevet, at dine behov har ændret sig siden din bevilling 
på engangskatetre blev lavet? 

Vi taler løbende med brugere, der 
har behov for andre katetertyper 
end dem, de har på deres bevil-
ling, men er i tvivl om, hvordan 
de søger ny bevilling. Vi giver dig 
derfor et overblik over processen 
her:

Bevillingsansvarlig i kommunen  
behandler ansøgningen.

Kateterbruger udfylder ansøgning  
til nyt kateter.

Fritvalgsordningen

Får du ikke tildelt det kateter, du 
har ansøgt om, har du mulighed 
for at flytte din bevilling over til en 
anden leverandør via en fritvalgs-
ordning. Hos Coloplast hedder 
denne ordning Fritvalgsordningen 
Coloplast®. Her kan du frit vælge 
blandt vores SpeediCath®-katetre, 
og selv sammensætte dit forbrug 
af standard og kompakte katetre, 
som det passer til din livssituation. 
 Da du flytter din bevilling fra  
din nuværende leverandør til  
Coloplast, bliver det aldrig dyrere 
for din kommune. I meget få 
tilfælde vil din bevilling ikke dække 
alle de SpeediCath-katetre, du kan 
vælge imellem, og du vil derfor få 
valget om at betale differencen 
selv.
 Hvis du vælger en fritvalgsord-
ning kommunikerer du direkte med 
din nye leverandør og har således 
selv ansvaret for din bevilling.

01

Du kontakter din kommune med en ansøgning til 
det nye kateter, du føler dig berettiget til at få på 
din bevilling. Det er vigtigt, at du er tydelig om, 
hvordan det nye kateter vil kunne afhjælpe din 

funktionsnedsættelse bedre. 

02

Din ansøgning bliver nu vurderet  
af din kommune.

03

I vurderingsprocessen kan det ske, at kommunen 
foreslår dig et andet kateter, der opfylder sam-
me behov som det, du har ønsket. Vi anbefaler 
altid, at du afprøver dette kateter og giver din  

kommune en tilbagemelding på, om dette  
kateter opfylder dine behov.

04

Med udgangspunkt i en konkret og individuel 
vurdering af dine behov træffer din kommune en 

afgørelse på din ansøgning.  

KOMMUNE
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Engangskatetre  
til enhver  
situation

For nogle kateterbrugere betyder det, at de bruger det 
samme kateter hver dag, og for andre er det løsningen 
at bruge et standard kateter, når de er hjemme, et 
kompakt kateter, som man diskret kan tage med på 
toilettet, når man er ude, og måske endda et alt-i-et 
kateter med integreret urinpose, når der er dårlige 
toiletforhold. 
 Vi giver dig et overblik over vores SpeediCath®- 
katetre, som alle har en glat overflade, er klar  
til brug og er lette at anvende. Hvis du ønsker  
flere detaljer eller gratis vareprøver, besøg da  
www.coloplast.to/dvkatetre eller ring til os  
på 49 11 12 13.

Erfaring viser, at  
engangskateter- 
brugere lykkes bedre 
med at tømme blæren 
regelmæssigt, hvis de 
har det rette kateter  
til enhver situation. 

Kvinder

Mænd

SpeediCath® Compact Plus 
er SpeediCath® Compacts 
storesøster og måler 9 cm. 
Dette er katetret for de 
kvinder, der har brug for 
et lidt længere, kompakt 
kateter. Emballagen måler 
11 cm.

SpeediCath® Compact er 
vores mindste kateter til 
kvinder på 7 cm og dermed 
på størrelse med en læbe-
stift, uden at gå på kom-
promis med effektiviteten. 
Emballagen er 9 cm lang.

SpeediCath® Compact Eve 
er et diskret kateter på 8,3 
cm, der ligner en lille masca-
ra. Det har en trekantet form, 
der ligger godt i hånden, er 
nemt at åbne og giver god 
kontrol ved indføring. Embal-
lagen måler 11 cm. 

SpeediCath® Standard er 
vores standard kateter på 
20 cm. 

SpeediCath® Standard Tiemann er 40 
cm langt og er vores kateter med buet 
spids, som er særligt godt til mænd med 
passageproblemer i urinrøret.  

SpeediCath® Control måler 40 cm og 
har ligesom SpeediCath® Standard en 
lige nelaton spids, men er lidt stivere ved 
håndtaget, og nogle brugere føler derfor, 
at de har mere kontrol over kateterisatio-
nen med dette kateter. 

SpeediCath® 
Standard Nelaton 
er vores standard 
kateter på 40 cm 
med en lige nelaton 
spids. 

SpeediCath® Flex er vores skånsomme kateter med fleksibel kuglespids. SpeediCath 
Flex er pakket i en diskret lille grå pose. Katetret kan bruges af alle, men er især godt 
til mænd, der har forsnævringer og andre passageproblemer i urinrøret. Katetret er 
33 cm langt og emballagen måler 8,7 cm x 18,6 cm.   

SpeediCath® Compact Set er vores 
alt-i-et kateter på 30 cm med integreret 
urinpose. Du kan bruge SpeediCath 
Compact Set uden et toilet, da urinen 
løber ned i posen. Det giver dig mulig-
hed for at kateterisere i din seng eller 
din bil og gør det lettere ved dårlige toi- 
letforhold, fx i bus eller fly. SpeediCath 
Compact Set har en lige nelaton spids. 
Emballagen måler 20,8 cm.

SpeediCath® Compact Set  
er vores alt-i-et kateter på 9 cm 
med integreret urinpose.  
Du kan bruge SpeediCath 
Compact Set uden et toilet,  
da urinen løber ned i posen. 
Det giver dig mulighed for at 
kateterisere i din seng eller din 
bil og gør det lettere ved dårli-
ge toiletforhold, fx i bus eller fly. 
Emballagen er 15,4 cm lang.
 

SpeediCath® Compact er 
30 cm langt, har en lige nelaton 
spids og samme funktion som 
SpeediCath® Standard kateter. 
Pga. det specielle teleskop-
design, hvor man trækker 
katetret ud i fuld længde, er 
katetret kun halvt så langt, når 
det ikke bruges. Emballagen 
er 19 cm lang.  

TRE FORSKEL-
LIGE TYPER 
KATETRE 

01

Standard
Katetre i fuld længde, 
leveret i hvid emballage. 

02

Kompakte
Kortere, diskrete katetre 
du kan have i lommen 
eller håndtasken. 

03

Alt-i-et 
Katetre med integreret 
urinpose, når du ikke er i 
nærheden af et toilet.
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Hos Coloplast Kundeservice hjælper vi hver 
dag mange kateterbrugere med spørgsmål 
om deres kateter, uridom, urinpose og 
meget andet.

Vi hjælper også med gode råd til, hvordan 
du kan tage dine katetre med på ferie, tips 
til en lettere hverdag, og endelig kan du 
ringe til os og bestille gratis vareprøver. 

Kontakt os på: 

49 11 12 13 
 
dkinbound@coloplast.com

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2020-04. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. DI0065.

Coloplast Kundeservice
Ring om stort og småt, alle hverdage mellem 8.30-15.00

Coloplast Kundeservice:

•  Hurtig hjælp til spørgsmål om 
produkter og meget andet

•  Bestilling af gratis vareprøver

•   Åben alle hverdage mellem 
8.30-15.00


