
SpeediCath®
          Flex

Predstavujeme

Jednoduchosť
v každom detaile

SpeediCath® Flex je nový typ mäkkého katétra                      
s ochranným suchým rukávom a veľmi ohybným koncom. 
Má mnohé vlastnosti, vďaka ktorým sa katetrizácia pre           
Vás stáva jednoduchšou, bezpečnejšou a hygienickejšou. 
Katéter je navrhnutý tak, aby ľahko a bez problémov 
prenikal cez všetky ohyby a zákruty mužskej uretry, a to aj 
v prípade, že došlo k zmenám jej anatómie a priechodnosti 
(zväčšená prostata, striktúra, pooperačné zmeny a pod.)

SpeediCath® Flex je: Hygienický 
Ohybný 
Diskrétny

Veľkosť balenia: 10x23 cm

Pripojenie vrecka: Pomocou konektora - výtokovej koncovky

Dĺžka katétra: 44 cm od ohybného konca po výtokový koniec

Povrch katétra: Vylepšená technológia hydrofilného povrchu SpeediCath®
Veľkosť priemerov: CH 10,12,14,16

Coloplast a SpeediCath sú ochranné značky spoločnosti Coloplast A/S.
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Spoločnosť Coloplast prináša produkty           
a služby, ktoré pomáhajú uľahčovať život 
ľuďom s veľmi špecifickými a intímnymi 
zdravotnými problémami.  V úzkej 
spolupráci s ľuďmi, ktorí naše produkty           
a služby používajú, vytvárame citlivé 
riešenia ich špeciálnych potrieb. Voláme 
to intímna zdravotná starostlivosť.

Naše podnikanie zahŕňa starostlivosť           
o stómie, starostlivosť o kontinenciu                
a liečbu rán.  Sme globálnou 
spoločnosťou, ktorá zamestnáva viac ako 
10 000 ľudí v rôznych krajinách sveta.
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Ohybný koniec

Mäkký katéter

Opätovne uzatvárateľný 

Mäkká, stlačiteľná 
koncovka

Suchý ochranný rukáv



 

Hygienický Ohybný Diskrétny

Mäkká, stlačiteľná koncovka
Umožňuje ľahké a bezpečné 
zavedenie katétra do ústia 
uretry a úplnú kontrolu 
procesu zavádzania katétra    
do močového mechúra.

Suchý ochranný rukáv
Chráni vlhký hydrofilný 
povrch katétra                                 
s technológiou SpeediCath  ®
pred akýmkoľvek dotykom. 
Znižuje riziko kontaminácie 
povrchu katétra baktériami 
na minimum a chráni tak 
pred vznikom infekcie 
močových ciest. Mäkká guľôčka na konci 

katétra zabezpečuje, že pri 
prechode uretrou je telo 
katétra vždy v strede jej 
lúmenu. To minimalizuje 
tlak na steny uretry                
a redukuje vznik bolesti pri 
katetrizácii. 

Ohybný koniec katétra

Vysoká ohybnosť konca 
katétra mu umožňuje 
vynikajúco prekonávať 
všetky ohyby a zákruty 
mužskej uretry.

Katéter je podstatne mäkší, 
čo umožňuje ľahkú 
manévrovateľnosť a jemnú 
pasáž uretrou pri 
katetrizácii. 

Mäkký katéter

Opätovne uzatvárateľný
Po použití katétra je možné 
jeho mäkkú ochrannú 
koncovku a výtokový koniec 
spolu spojiť, čím vznikne 
uzavretý systém. Ten bráni 
vytečeniu zvyškového moču       
z dutiny katétra na ruky 
alebo odev užívateľa pri 
likvidácii použitého katétra.

Jednoduché na otváranie,            
v decentnom sivom 
prevedení vôbec 
nepripomína zdravotnú 
pomôcku. Po katetrizácii sa 
použitý katéter jednoducho 
vloží naspäť do obalu                  
a obal sa opätovne uzavrie. 
Likvidácia je tak diskrétna           
a veľmi hygienická.

Praktické balenie

Je mnoho 

prečo je katetrizácia 
so SpeediCath   Flex 
jednoduchšia

špeciálnych dôvodov

®


