
 ∙ Klar til brug

 ∙ Ligger i en steril saltvandsopløsning

 ∙ Hydrofil overflade

 ∙ PVC- og phthalatfrit

 ∙ Bredt sortiment

 ∙ Både traditionel og kompakt længde

SpeediCath® Kateter
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Klar-til brug
SpeediCath kateter er et overfladebehandlet 
engangskateter med en hydrofil overflade, der er klar til 
brug, PVC- og phthalatfrit. Katetret er derfor både 
brugervenligt og miljøvenligt.

Alle SpeediCath katetre leveres i en emballage, der 
indeholder en steril saltvandsopløsning, hvori katetret 
ligger klar til brug. 

Brugeren bliver således uafhængig af adgang til rent 
vand, der normalt er nødvendigt for klargøring af 
traditionelle hydrofile katetre, og man behøver ikke vente 
de sædvanlige 30 sek. Samtidig er der ingen risiko for at 
anvende katetret for tidligt.

SpeediCath er altid klar til brug.

Sterilt saltvand
SpeediCath ligger i en steril saltvandsopløsning. 
Opløsningen indeholder sterilt saltvand og 
polyvinylpyrrolidon (PVP). SpeediCath katetret er 
fremstillet af polyurethan (PU).

Usædvanlig glat overflade
SpeediCath katetrene har en enestående 
overfladebelægning, der ikke blot dækker ydersiden af 
katetret, men også indersiden af kateterhullerne.
Overfladebelægningens evne til at binde og fastholde 
vand er helt unik, usædvanlig ensartet og glat, og 
reducerer dermed risikoen for skader på lang sigt.

SpeediCath Compact
SpeediCath Compact er en serie af diskrete og 
kompakte katetre til mænd, kvinder og børn. 
SpeediCath Compact er udviklet for at give brugerne et 
mere diskret, kompakt, hygiejnisk og miljøvenligt kateter.

SpeediCath Compact og 
SpeediCath Compact Plus 
er udviklet specielt til piger og 
kvinder. Katetrene er på 
henholdsvis syv og ni cm, og 
fylder dermed ikke mere end en 
læbestift i tasken.

Til de, der har brug for at tømme i 
en urinpose, er SpeediBag 
Compact en sikker og diskret 
løsning.

SpeediCath Compact 
til mænd er et diskret kateter til mænd.  
Det er mindre end halvt så langt som et 
traditionelt kateter. Både opbevaring, 
anvendelse og bortskaffelse er derfor 
meget diskret. Katetret kan indføres uden 
at overfladen berøres.

SpeediCath Control 
Kombination af to katetre. Control er 40 cm 
langt som et traditionelt kateter til mænd.

Det fleksible stykke er 32 cm langt og er en 
størrelse Ch12. Det stivere stykke er 8 cm 
og er en størrelse Ch16. Denne 
kombination sikrer, at det fleksible stykke, 
der indføres i urinrøret, er blødt, og det 
stivere stykke sikrer, at katetret ikke bøjer 
ved indføring.

SpeediCath® Kateter

Produktoversigt SpeediCath katetre

  Mænd Kvinder     Børn

Størrelse Nelaton Tiemann Control Compact Nelaton Compact   
7 cm

Compact 
Plus 9 cm 20 cm 30 cm

  06 27706 27706
  08 27408 27508 28578 27708 27608
  10 27410 27490 27510 28580 28810 27710 27610

  12 27412 27492 27212 28692 27512 28582 28812 27612

  14 27414 27494 27514 28584 28814
  16 27416 27496 27516
  18 27418

Urinposekonnektor til SpeediCath Compact 28590
SpeediBag Compact urinpose 700ml 28592
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