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Miljöfaktaruta 
Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den 
internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli 
certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.  
Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med 
energiutvinning. 
Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. 
Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Bruksanvisning för SpeediCath Compact och SpeediCath Compact Plus 
 
1 Hädanefter endast benämnd SpeediCath Compact. 
 
SpeediCath Compact lämpar sig utmärkt för kateterisering på toaletten. 
 
SpeediCath Compact är en unik och diskret kateterlösning som har utvecklats särskilt 
med tanke på den kvinnliga anatomin. Den hydrofila SpeediCath Compact-katetern är 
helt pvc-fri och levereras klar att använda i en steril koksaltlösning. 
 
Börja med att tvätta händerna och området runt urinrörets mynning. Det är viktigt att 
undvika bakterieöverföring från händerna eller könsorganen till katetern. SpeediCath 
Compact ligger förpackad i en steril koksaltlösning. Se till att du är helt redo att inleda 
kateteriseringen innan du öppnar kateterförpackningen. 

 
1.SpeediCath Compact och SpeediCath Compact Plus 

 
2. Håll produkten lodrätt med greppet vänt nedåt. 

 
3. Bryt förseglingen genom att försiktigt vrida de två delarna av 
hylsan i motsatt riktning. 

 
4. Sära långsamt på den utvändiga och invändiga hylsan tills 
de låses fast i det helt utdragna läget. Den utvändiga hylsan 
fungerar som kateterns handtag. Katetern ligger i den invändiga 
hylsan. 

 
5. Frigör katetern genom att fatta tag i den invändiga hylsan med 
fast hand och avlägsna den invändiga hylsan genom att försiktigt 
vrida och dra av det. Den invändiga hylsan kan kasseras eller 
tömmas och behållas för diskret kassering senare. Katetern är 
nu klar att användas. 

 
6. Sära på blygdläpparna med ena handen för att frilägga 
urinrörets mynning. För försiktigt in katetern i urinröret med 
den andra handen, ca 2 cm i taget. Strax innan katetern når 
urinblåsan kan det hända att blåsans slutmuskel ger upphov 
till ett visst motstånd. Fortsätt att föra in katetern i urinröret tills 
urinen börjar rinna. När urinen slutar rinna, drag ut katetern 1-2 
cm.  
 
Om urinen åter börjar rinna, vänta ett par sekunder innan 
fortsatt utdragande av katetern ytterligare 1-2 cm. När blåsan är 
fullständigt tom, drag långsamt ut katetern och kassera katetern 
på ett hygieniskt sätt.

Symboler

Använd inte produkten om förpackningen är skadad. 

Indikation
Tappningskateter för intermittent kateterisering.

Information
Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå 
om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella 
rekommendationer. 
Katetern kan utsättas för extrema temperaturer (under 0 °C och upp till 60 °C) i upp till ett 
dygn utan att ta skada.
Den vätska som katetern ligger i är ofarlig. Vätskan kan dock orsaka fläckar. 
Kateteriseringen ska ske så snart som möjligt efter att förpackningen har öppnats. 
Katetern ska alltid avlägsnas så fort urinblåsan har tömts.

Försiktighet
Använd inte produkten om förpackningen är skadad. 
Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första gången.
Kontakta vårdpersonal om du:
- upplever att katetern inte tömmer blåsan lika bra som vanligt.
- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

Varning
Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. 
Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens 
egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

 

 

 

 


