Använda produkten
Öppna/förbereda produkten
1

Hydrofil kateter för kvinnor, klar att använda direkt.

Börja med att tvätta dina händer och området kring
urinrörsmynningen.
Håll produkten upprätt så att handtaget (den breda änden)
pekar uppåt (1).

2

Öppna produkten genom att vrida handtaget åt valfritt håll
för att bryta förseglingen. Du vet att produkten är oanvänd
när du känner att handtaget lossnar från förpackningen (2).
Dra handtaget cirka 2 cm uppåt tills du stöter på motstånd.

I detta läge kan en urinpåse* vid behov kopplas till
handtaget.
3

För in urinpåsens konnektor i öppningen överst på
handtaget. Se till att konnektorn är ordentligt ansluten (3).

4

Öppna produkten helt genom att dra handtaget rakt upp
tills den sterila katetern visas helt. Det är viktigt att katetern
inte böjs under öppnandet (4).

5

De två ringarna under handtaget måste synas för att
säkerställa att katetern är helt utdragen och klar för
användning (5).
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Indikationer
Steril tappningskateter för intermittent kateterisering.
Information
Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå
om produkten används på ett sätt som strider mot Coloplasts aktuella
rekommendationer.
Den vätska som katetern ligger i är ofarlig. Vätskan kan dock orsaka fläckar.

Föra in katetern
6

För försiktigt in katetern i urinröret tills urin börjar rinna (6).

Försiktighetsåtgärder
Får inte användas om förpackningen är skadad.
Skyddas från solljus.
Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första gången.
Kontakta vårdpersonal om du:

Avlägsna katetern
Dra ut katetern en liten bit i taget när urinen slutat att rinna
för att vara säker på att urinblåsan tömts helt. Avlägsna
katetern långsamt när det inte kommer mer urin.

- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i
urinen.
Varningar
Återanvändning av engångsprodukten kan ge upphov till en potentiell risk för
användaren. Ombearbetning, tvättning, desinficering och/eller sterilisering kan
försämra produktens egenskaper och utsätta användaren för en ytterligare risk
för fysiska skador eller infektion.

7

Produkten kan återförslutas för transport och praktisk
kassering genom att katetern förs in helt i förpackningen
igen (7).
Om en urinpåse har anslutits, måste den avlägsnas innan
produkten kan återförslutas ordentligt.

Kassera produkten
Produkten är avsedd endast för engångsbruk och ska
bortskaffas i det vanliga hushållsavfallet eller enligt lokala
föreskrifter.
Spola inte ner produkten i toaletten.
*Produkten kan användas med urinpåsar med en
konnektorstorlek på högst 8,5 mm i diameter vid tippen.

