
Tappningskateter för kvinnor
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 
kvinnor/flickor

 06 30 20 285060
 08 30 20 285080
 10 30 20 285100
 12 30 20 285120
 14 30 20 285140
 16 30 20 285160

Plus 
Nelaton för  
kvinnor/flickor

 10 30      9* 288100
 12 30 9* 288120
 14 30 9* 288140

30 285900

0543

SpeediCath 
Compact Set

Ch

storlek

Förp

styck

Längd
cm

Coloplast
art nr

Nelaton för 
kvinnor/flickor
750 ml

     10 20 9*    285201
 12 20 9* 285221
 14 20 9* 285241

SpeediBag
Compact

 Förp
styck

Volym
ml

Coloplast
art nr

30 700 285920

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.  
1. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7

SpeediCath 
Compact Eve

Ch 

storlek

Förp 

styck

Längd

cm

Coloplast

art nr

Nelaton för 
kvinnor/flickor

 10 30 9* 281100
 12 30 9* 281120
 14 30 9* 281140

Coloplast AB, 0300-332 99, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast logo är ett registrerat varumärke  
ägt av Coloplast A/S. © 2016-08. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

SpeediCath® 
Tappningskateter

Blåstömning med SpeediCath och RIK-metoden 
Blåstömningsproblem innebär svårighet att tömma  
urinblåsan helt. För att undvika eventuella problem,  
kan blåsan tömmas med SpeediCath tappningskatetrar 
enligt RIK-metoden (ren intermittent kateterisering).  
 
SpeediCath förvaras i vätska - färdiga att användas direkt.
Det unika hydrofila ytskiktet har en jämn övergång till 
polerade kateterögon som ger perfekt fuktighet och en 
skonsam kateterisering för urinröret. Vid behov, behöver 
inte ytskiktet vidröras. SpeediCath är PVC- och ftalatfri. 

SpeediCath Compact Eve 
Funktionen och den estetiska designen hos SpeediCath 
Compact Eve lyfter kvinnliga katetrar till en högre nivå 
där deras behov av diskretion, säkerhet och enkelhet 
uppfylls. Katetern öppnas enkelt och snabbt genom  
en liten vridning. Den trekantiga formen ger ett bra  
grepp om katetern vid öppning och användning.  
Vid behov kan en urinpåse enkelt och  
säkert kopplas till den inbyggda konnektorn.  
Efter användning kan den enkelt återförslutas  
och kasseras senare.

SpeediCath Compact Set 
Den enda helhetslösningen med kompakt 
kateter och integrerad steril urinpåse. En  
intuitiv och diskret design gör den enkel  
att använda, även för personer som inte  
kan kateterisera direkt i toaletten. Högre  
livskvalité upplevs vid RIK1. 

SpeediCath Compact 
Med sin unika design är SpeediCath Compact  
diskret, säker och enkel att hantera och bidrar  
till högre livskvalité vid RIK1. Det integrerade  
handtaget gör kateteriseringen hygienisk.  
Längden är anpassad till kvinnans urinrör  
som är 3-5 cm, så med sina 7 respektive  
9 cm har den perfekt längd för RIK.  

SpeediBag Compact
Urinpåsen används tillsammans med SpeediCath  
Compact. Efter tappning töms påsen direkt eller  
så för man ner katetern i påsen, knyter ihop den  
och tar den med för senare kassering.  

SpeediCath Standard
Första hydrofila katetern som kunde användas  
direkt och som har satt standarden i 15 år.  
Förpackningen kan öppnas i båda ändar och  
användas som handtag. Klisteretikett säkerställer  
att katetern hänger på plats under förberedelsen. 

Konnektor

SpeediCath
Compact

Ch

storlek

Förp
styck

Längd
cm

Coloplast
art nr

Nelaton för  
kvinnor/flickor

 06 30 7* 285760
 08 30 7* 285780
 10 30 7* 285800
 12 30 7* 285820
 14 30 7* 285840


