
Tappningskateter för män
En kateter för var och en

 · Unikt hydrofilt ytskikt 

 · Uppfyller behovet direkt 

 · PVC-fri



SpeediCath 
Standard

Ch

(storlek)

Förp

(styck)

Längd

(cm)

Coloplast

art nr

Nelaton för 

pojkar/ungdom

 08 30 30 286080       
 10 30 30 286100
 12 30 30 286120

Nelaton för män  08 30 40 284080
 10 30 40 284100
 12 30 40 284120
 14 30 40 284140
 16 30 40 284160
 18 30 40 284180

Tiemann för män  10 30 40 284900
 12 30 40 284920
 14 30 40 284940

SpeediCath
Compact Male

Ch

(storlek)

Förp

(styck)

Längd

(cm)

Coloplast

art nr

Nelaton för män  12/18 30  33 286920

 16 30 40 284960

SpeediCath
Control

Ch

(storlek)

Förp

(styck)

Längd

(cm)

Coloplast

art nr

Nelaton för män  12 30 40 282120

SpeediCath
Compact Set

Ch

(storlek)

Förp

(styck)

Längd

(cm)

Coloplast

art nr

Nelaton för män 
750 ml

  12/18 20 30 284221*

**

**
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SpeediCath®  
Tappningskateter

Coloplast AB, 0300-332 99, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast logo är ett registrerat varumärke 
ägt av Coloplast A/S. © 2016-06. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. SP2509

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.

* Kateterlängd exkl handtagsdel.  
** En flexibel del i Ch12 och en stadigare del i Ch18.  
1. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7

Blåstömning med RIK-metoden 
Blåstömningsproblem innebär svårighet att tömma urin-
blåsan fullständigt och kan bero på olika orsaker. För att 
undvika de problem som det kan medföra, kan blåsan 
tömmas med tappningskateter enligt RIK-metoden (Ren 
Intermittent Kateterisering). 

SpeediCath tappningskateter ligger i vätska - färdig för 
att användas direkt. Katetern har ett unikt hydrofilt ytskikt 
och en jämn övergång till polerade kateterögon. Det ger 
perfekt fuktighet och en skonsam kateterisering som inte 
skadar urinröret. SpeediCath är PVC- och ftalatfri. 

SpeediCath Standard 
Standard är den hydrofila katetern som var först 
med att vara förpackad i vätska och därmed kan 
användas direkt. Förpackningen öppnas enkelt av 
personer med nedsatt handfunktion, vilken även 
kan öppnas i båda ändar och användas som hand-
tag för att hygieniskt föra in katetern i urinröret. 
Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på 
plats under förberedelsen. Finns med Nelaton- 
och Tiemannspets. Katetern kan vid behov 
förvaras ihoprullad upp till 3 timmar.

SpeediCath Control 
En tappningskateter med samma egenskaper som 
SpeediCath Standard, men med en styvare del vid  
konan som gör det möjligt för användaren att ha  
större kontroll vid införandet. 

SpeediCath Compact 
Med sin unika design är SpeediCath Compact 
diskret, säker och enkel att hantera och bidrar till 
högre livskvalité vid intermittent kateterisering1. Det 
integrerade handtaget ger en hygienisk kateterisering. 

SpeediCath Compact Set 
Den enda helhetslösningen med kompakt kateter 
och integrerad steril påse med intuitiv och diskret 
design. Enkel att använda för personer som inte 
kan kateterisera direkt i toaletten. Vid införandet 
behöver inte ytskiktet vidröras. Mindre att 
förvara, ta med och förbereda. Användaren 
upplever högre livskvalité vid intermittent 
kateterisering1. Urinpåsen rymmer 750 ml.


