
SpeediCath sätter standarden
Tappningskatetrar



Vi kommer aldrig att förstå 
användarnas behov helt, men 
vi kommer aldrig sluta försöka
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Vi uppfann inte katetern, men vi 
uppfinner den ständigt på nytt



Det finns många anledningar 
till att SpeediCath® är den mest 
använda katetern i Europa1

SpeediCath tappningskatetrar har en sak gemensamt - de är 
designade utifrån användarnas behov. Vårt engagemang för 
deras behov har gjort SpeediCath till Europas katetervarumärke 
nummer ett1. 

Vårt engagemang för användarnas behov
Inga kateteranvändare har exakt samma behov. Faktorer som handfunktion, rörlighet, oro för 
hygien och diskretion kan påverka när i tiden patienten accepterar sitt behov och till vilken grad 
användaren följer sin ordination. Genom att tillhandahålla olika produkter vill vi möta olika behov 
för att ge användarna de bästa förutsättningarna att acceptera ren intermittent kateterisering 
(RIK) och följa sin ordination. 

Vårt engagemang för följsamhet
På Coloplast vet vi att när en användare är nöjd med sin produkt och den passar i dennes 
vardag, ökar sannolikheten att han eller hon följer sin ordination1. När vi pratar om design, 
menar vi därför inte bara hur något ser ut, utan mer hur produkten fungerar. För oss åter-
speglas god design i användarens problemfria upplevelse med en av våra katetrar. Om en 
produkt är enkel att använda, blir användaren snabbt trygg med hur den ska användas och 
litar på att den fungerar optimalt. Det är vårt mål med varje SpeediCath kateter.

Första katetern

i vätska

Första kompakta 

katetrarna 

Första kompakta 

katetern med påse

Första katetern med flexibel

tipp och skyddshölje
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En kateter är bara en kateter, 
om det inte är en SpeediCath®

Vårt engagemang för kvalité och säkerhet
Kvalitativa och säkra produkter garanteras av vårt engagemang och bevisas genom unika  
resultat i flera kliniska studier. Exempelvis visar resultaten att 78% av användrna föredrar  
SpeediCath framför traditionella hydrofila katetrar och 88% tycker att de är mycket praktiska.  
76% anser även att kateteriseringen utförs snabbare med SpeediCath.2-7 Dessutom är det  
bevisat att livskvalitén förbättras med 28% vid användning av SpeediCath i samband med  
ren intermittent kateterisering3.

SpeediCath ligger i steril vätska och är klara att använda direkt. SpeediCath har ett unikt och  
jämnt hydrofilt ytskikt inklusive de polerade kateterögonen. Det ger perfekt fuktighet under hela 
kateteriseringen och säkerställer en skonsam kateterisering som inte skadar urinröret8-10.  

Vårt engagemang för miljö
SpeediCath var den första PVC-fria katetern. Alla SpeediCath katetrar är dessutom fria från  
ftalater för att säkra patienternas hälsa och begränsa påverkan på miljön.

Hydrofil yta på SpeediCathPolerade kateterögon på SpeediCath

Traditionella kateterögon Traditionell hydrofil yta

Koksaltlösning

Toppytskikt

Basytskikt
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SpeediCath® för män



SpeediCath Compact - 
den mest kompakta katetern
Den revolutionerande och prisbelönta designen har 
visat sig förbättra förmågan att följa sin ordination11. 
Den erbjuder diskretion utan att kompromissa med 
funktion, säkerhet eller hygien. Tack vare den patent-
erade teleskopfunktionen, är katetern enkel att navigera 
och kontrollera under införandet.

Fördelarna med SpeediCath Compact  
• Förbättrar förmågan att vara följsam11

• Förbättrar livskvalitén vid intermittent kateterisering3

• Behöver inte vidröra ytskiktet under kateteriseringen7,8,12

• Återförslutningsbar för hygienisk och diskret kassering Janus 2010
de la Santé

SpeediCath Flex - 
den enda katetern med 
skyddshölje och flexibel tipp
SpeediCath Flex är utformad för att det ska vara enkelt att lära sig 
ren intermittent kateterisering, för att hjälpa män att få en bra 
start. SpeediCath Flex har flera funktioner som gör varje steg i 
kateteriseringen enkel, från början till slut.

Fördelarna med SpeediCath Flex
• Flexibel tipp ger enkel och skonsam navigering
• Skyddshöljet gör katetern greppvänlig och enkel 
   att föra in kontrollerat och stegvis
• Det slutna systemet skyddar katetern och ger  
   en hygienisk kateterisering 
• Återförslutningsbar kateter och förpackning  
   för praktisk och hygienisk kassering
• Tillgänglig i fickformat och standardformat  
   med neutralt icke-medicinskt utseende
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SpeediCath Compact Set -
den enda kompakta katetern
med integrerad påse
Den enkla, intuitiva och prisbelönta designen sätter 
standarden och ger män flexibilitet och frihet att själva 
välja när det passar att kateterisera. Den kompakta och 
diskreta designen sätter standarden inom helhetslösningar.

Fördelarna med SpeediCath Compact Set 
• Den enda kompakta katetern med integrerad steril påse 
• Förbättrar livskvalitén vid intermittent kateterisering3

• Behöver inte vidröra ytskiktet under kateteriseringen7,8,12

• Återförslutningsbar för hygienisk och diskret kassering



SpeediCath Control -
för den som vill ha extra kontroll
 
SpeediCath Control är den bevisat pålitliga katetern 
som har en styvare del vid konan som gör det möjligt 
för användaren att ha större kontroll vid införandet.

Fördelarna med SpeediCath Control
• Enkel att kontrollera och föra in
• Öppnas enkelt genom att dra i öppningsringen
• Klisteretikett säkerställer att katetern hänger  
   på plats under förberedelsen 

SpeediCath Standard -
den bevisat pålitliga 
standardkatetern
SpeediCath Standard var den första hydrofila 
katetern som kunde användas direkt och har 
satt standarden sedan lanseringen år 2000. 
Den är det bevisat pålitliga valet.  

Fördelarna med SpeediCath Standard
• Öppnas enkelt genom att dra i öppningsringen
• Klisteretikett säkerställer att katetern hänger  
   på plats under förberedelsen 
• Finns med Nelaton och Tiemann tipp
• Finns i storlekar som passar män och pojkar
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SpeediCath® för kvinnor



SpeediCath Compact Eve -
den mest diskreta katetern
Genom att ha lyssnat på kvinnors behov, lyfter SpeediCath 
Compact Eve de kvinnliga katetrarna till en högre nivå. 
SpeediCath Compact Eve kombinerar funktion med 
estetisk design som har en positiv påverkan på 
acceptansen av intermittent kateterisering.

Fördelarna med SpeediCath Compact Eve
• Ökar acceptansen av intermittent kateterisering13

• Förbättrar livskvalitén vid intermittent kateterisering3   
• Öppnas enkelt i ett steg samt återförslutningsbar
• Trekantig form ger enkel hantering och bra grepp
• Förblir steril vid anslutning av urinpåse
• Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor

SpeediCath Compact -
den mest kompakta katetern
SpeediCath Compact är inte större än ett läppstift 
och var en revolution inom kateterdesign när den 
lanserades 2004. Den är fortfarande en av de mest 
populära katetrarna och fortsätter att sätta standarden.

Fördelarna med SpeediCath Compact 
• Förbättrar livskvalitén vid intermittent kateterisering3

• Kompakt och diskret design
• Finns i två längder och storlekar som passar kvinnor och flickor

2 0 1 5
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SpeediCath Standard -
den bevisat pålitliga 
standardkatetern
SpeediCath Standard var den första hydrofila 
katetern som kunde användas direkt och har 
satt standarden sedan lanseringen år 2000. 
Den är det bevisat pålitliga valet.  

Fördelarna med SpeediCath Standard
• Öppnas enkelt genom att dra i öppningsringen
• Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på 
  plats under förberedelsen 
• Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor

SpeediCath Compact Set -
den enda kompakta katetern
med integrerad påse
Den enkla, intuitiva och prisbelönta designen sätter 
standarden och ger kvinnor flexibilitet och frihet 
att själva välja när det passar att kateterisera. 
Den kompakta och diskreta designen sätter 
standarden inom helhetslösningar.

Fördelarna med SpeediCath Compact Set 
• Den enda kompakta katetern med integrerad steril påse 
• Förbättrar livskvalitén vid intermittent kateterisering3

• Återförslutningsbar för hygienisk och diskret kassering
• Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor



SpeediCath sortiment 
Kvinnor, flickor/ungdom

Ch
storlek

Längd
cm

Förp 
styck

Coloplast
art nr

SpeediCath Compact Eve   10  *9 30 281100
Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom 12 *9 30 281120

14 *9 30 281140

SpeediCath Compact 06 *7 30 285760
Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom 08 *7 30 285780

10 *7 30 285800
12 *7 30 285820

14 *7 30 285840

SpeediCath Compact Plus 10 *9 30 288100
Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom 12 *9 30 288120

14 *9 30 288140

SpeediCath Compact Set 10 *9 20 285201
Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom 12 *9 20 285221

750 ml urinpåse 14 *9 20 285241

SpeediCath Standard 06 20 30 285060
Nelatontipp för kvinnor, flickor/ungdom              08 30 30 285080

                        10 30 30 285100

                                                           12 30 30 285120

14 40 30 285140

16 40 30 285160

SpeediCath sortiment 
Män, pojkar/ungdom

Ch
storlek

Längd
cm

Förp 
styck

Coloplast
art nr

SpeediCath Flex 10 44 30 289100
Olivtipp för män 12 44 30 289120

Fickformat 14 44 30 289140

SpeediCath Flex 10 44 30 289200
Olivtipp för män 12 44 30 289220

Standardformat 14 44 30 289240

16 44 30 289160

SpeediCath Compact     **12/18 33 30 286920
Nelatontipp för män

SpeediCath Compact Set         **12/18 30 20 284221
Nelatontipp för män, 750 ml påse

SpeediCath Standard               08 30 30 286080
Nelatontipp för pojkar/ungdom                        10 30 30 286100

                                                           12 30 30 286120

SpeediCath Standard                                                            08 40 30 284080
Nelatontipp för män                                                          10 40 30 284100

                                                           12 40 30 284120

                                                           14 40 30 284140

                                                           16 40 30 284160

18 40 30 284180

SpeediCath Standard 10 40 30 284900
Tiemanntipp för män 12 40 30 284920

14 40 30 284940

16 40 30 284960

SpeediCath Control 12 40 30 282120
Nelatontipp för män
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* Kateterlängd (exkl. handtagsdel).

Produktöversikt SpeediCath®
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** En flexibel del i ch12 och en stadigare del i ch18.
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Coloplast utvecklar produkter 
och service som gör livet enklare 
för människor med ett hälsotillstånd 
som är mycket personligt. Genom ett 
nära samarbete med användarna, 
utvecklar vi produktlösningar som 
motsvarar kundernas speciella 
behov. Vi kallar det intim sjukvård. 

Våra innovativa produkter underlättar 
vardagen och ökar livskvalitén för män, 
kvinnor och barn med blåstömnings-
problem och urininkontinens. 

 
Miljöfakta: Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Sortera och lämna det på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna 
till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen/FTI. Vi rekommenderar att produkter går till sopförbränning med energiutvinning.
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