
Kateter med tre funktionella zoner

Hydrofil kateter för engångsbruk 
IQ-Cath Färdig för bruk Extra Längd Storlek i CH

Funktionell 
förpackning

20 Nej – 43 cm     

21 Ja – 43 cm     

60 Nej Luer-Lock 43 cm     

Peel-open 
förpackning

29 Nej – 43 cm     

29 Nej – 33 cm     

29 Nej – 17 cm     

23 Omedelbart – 43 cm     

23 Omedelbart – 33 cm     

23 Omedelbart – 17 cm     

43 Omedelbart Hylsa 43 cm     

43 Omedelbart Hylsa 33 cm     

Urinuppsam-
lingspåse 26 Ja – 43 cm     

  Finns även med extra omslag. 10 12 14 16 18

Gelkateter för engångsbruk 
IQ-Cath Färdig för bruk Extra Längd Storlek i CH

Funktionell 
förpackning

30 Nej – 43 cm     

31 Ja – 43 cm     

32 Omedelbart – 43 cm     

Urinuppsam-
lingspåse 36 Ja – 43 cm     

  Finns även med extra omslag. 10 12 14 16 18

IQ-Cath urval

Kateter för engångsbruk för 
enkel kateteriseringSE 2017-10

REF 99.909 4 2 5 0 2 7 4 5 4 4 6 5 6

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Lobbach, Tyskland.

MADE IN GERMANY

Har du några frågor angående IQ-Cath? 
Kontakta oss via telefon eller e-post:

Tel. 08-446 15 06

info@dolema.com

Dolema AB 
Bergkällavägen 27 B • 192 79 Sollentuna • Sverige
Tel. 08-446 15 06 • Fax 08-446 15 07
info@dolema.com • www.dolema.com

Distributör:



IQ-Cath kateterns struktur
4–6 gånger om dagen, 150 gånger i månaden, 1800  
gånger om året. Detta är genomsnittet för en användare  
som självkateteriserar sig med en kateter genom urinröret  

Flexibla Zoner (patenterad)

Kombinationen av den runda spetsen 
och de flexibla zonerna låter katetern 
följa urinvägens bana på ett skonsamt 
sätt.

Styrzon

Denna del av IQ-Cath katetern, som fortsätter ner till konnektorn, 
är tillverkad i ett jämförelsevis styvare material som gör införandet 
enklare.

Kulformad spets  
(patenterad)

Spetsen på IQ-Cath består 
av ett mjukt kulformat 
huvud som sitter ovanpå 
en böjbar ”nacke”. Denna 
kombination gör att kate-
tern kan passera strikturer 
och utbuktningar i urinröret 
nästan obehindrat.

Mjukt slipade ögon
Kateterns ögon är rundade för att 
motverka eventuella skador på den 
ömtåliga slemhinnan i urinvägen.

Instruktionsfilmer om IQ-Cath är gjorda av 
brukare för brukare. Detta för att hjälpa dig att 
hitta det bästa sättet att använda IQ-Cath för 

just ditt behov.

Hylsa (Sleeve) 
Beröringsfri införing

Hylsan, i form av 
en tunn plastfilm, 
täcker katetern 
helt och möjliggör 
en införing utan 
beröring.

Peel-open 
förpackning 
Enkel hantering 

Hål för fingrarna för att under-
lätta för användare att öppna 
förpackningen utan att röra 
vid katetern.

Allt i ett  
Version ...

… för den hydrofila 
katetern eller för ka-
teter som används 
med gel. Kapacitet 
på uppsamlingspå-
sen är 1 liter.

Funktionell 
förpackning 
Mångsidig användning

Den funktionella för-
packningen kan använ-
das som en förlängning 
för att tömma urinen 
direkt i toaletten. För 
konnektorn mot spetsen 
för att täta påsen.

Perforeringar
 Öppning
 Dra av vid marke-
ringarna för att skapa 
en påförare som kan 
användas vid införandet

Påförare





StyrzonFlexibla Zoner Kulformad 
spets

Tre funktionella zoner

för att tömma urinblåsan. Detta innebär att kvalitet och 
användarvänlighet är avgörande för att undvika skador på 
slemhinnor.


