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Tappningskateter för kvinnor 
Den mest diskreta katetern 

 

Produktinformation 
 
Användning 
SpeediCath Compact Eve för kvinnor är en hydrofil 
tappningskateter för engångsbruk avsedd för ren 
intermittent kateterisering (RIK) vid svårighet att 
tömma urinblåsan. 
 
Urinen tappas ut genom att katetern förs in i 
urinblåsan via urinröret. Flöde uppstår pga att 
trycket på utsidan är lägre än trycket i urinblåsan. 
 

Indikationer 
Steril tappningskateter för intermittent 
kateterisering. 

 

Fördelar 
• Klar att använda direkt 
• Jämnt hydrofilt ytskikt - för minimal friktion 
• Polerade kateterögon - för maximal komfort 
• Enkel1, snabb1 och skonsam2 kateterisering. 
• Minimal förberedelse och få 

handhavandesteg 
• Enkel enstegsöppning som öppnas genom 

en liten vridning 
• Ergonomisk trekantig form som gör 

katetern enkel att greppa och kontrollera – 
även för personer med nedsatt 
handfunktion 

• Diskret design som ökar acceptansen och 
livskvaliteten vid kateterisering3, 4 

• Skräddarsydd för den kvinnliga anatomin 
• Tillräckligt kort för att vara diskret, 

tillräckligt lång för att tömma blåsan 
effektivt5 

• Storlekar som passar kvinnor och flickor 
• Inbyggd konnektor som passar till på 

marknaden förekommande tillbehör 
• Återförslutningsbar för praktisk och 

hygienisk kassering 
• Klar vätska utan risk för fläckar 
• PVC-, latex- och ftalatfri  

Skonsam Enkel Snabb 
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Varningar och försiktighet 
SpeediCath Compact Eve är avsedd för 
engångsbruk och återanvändning av produkten kan 
ge upphov till en potentiell risk för användaren. 
Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller 
sterilisering kan försämra produktens egenskaper 
och utsätta användaren för ökad risk för fysiska 
skador eller infektion. 
 
Vårdpersonal ska kontaktas innan man utför 
självkateterisering för första gången. Vårdpersonal 
ska kontaktas om man som användare får symptom 
som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa 
eller blod i urinen. 
 
SpeediCath Compact Eve ska inte användas om 
förpackningen är skadad.  
 

Funktioner 
Klar-att-använda direkt 
Alla SpeediCath katetrar ligger i steril vätska och är 
klara för användning direkt.  
 
Avfasade, atraumatiska kateterögon 

Genom att använda en tillverkningsprocess speciellt 
utvecklad för SpeediCath, är kanterna på varje 
kateteröga väl avfasade för att skapa en mjuk 
övergång mellan kateterögonen och kateterns yta 
och göra kateteriseringen så komfortabel och 
skonsam som möjligt. 
 
 
 

Unikt hydrofilt ytskikt 
Alla SpeediCath katetrar har ett jämnt hydrofilt 
ytskikt för minimal friktion. Ytskiktet är utformat för 
att skydda uretra och är uppbyggd enligt följande: 
 

1. Basytskiktet med hög viskositet, består av starkt 
tvärbundet PVP som säkerställer att ytskiktet förblir 
konstant under hela kateteriseringen.  
 

2. Toppytskiktet med medium viskositet består av 
tvärbundet PVP med en konstant hög fuktighet, som 
gör ytan extremt hal och minimerar friktionen. 
 

3. Steril vattenbaserad lösning med minimal 
viskositet gör ytan optimalt fuktad och klar att 
användas direkt. 
 
Koppling till urinpåse 

Vid behov kan en urinpåse enkelt kopplas till en 
inbyggd konnektor.  Katetern förblir steril när den 
kopplas till urinpåse.  
 

  
Produktsortiment 

SpeediCath 
Compact Eve 

Ch 
storlek 

Längd 
cm 

Antal/fp. Coloplast 
art nr 

Nelaton för  ● 10 9* 30 281109 
flickor/kvinnor o 12 9* 30 281129 
 ● 14 9* 30 281149 

*Kateterlängd exkl. handtagsdel 
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Användarinstruktioner 
För instruktioner hur SpeediCath Compact Eve ska 
användas, se separat bruksanvisning och steg-för-
steg-instruktion på coloplast.se. 
 

Sterilisering 
Produkten är steriliserad med hjälp av strålning. 
 
Förvaring 
Förvaras i rumstemperatur såvida inte 
annan information anges på eller i förpackningen. 
Skydda produkten från solljus.  
 

Hållbarhet 
Använd produkten före utgångsdatum angivet på 
förpackningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coloplast Care 
Helhetserbjudande med SpeediCath 
Alla som använder SpeediCath tappningskatetrar 
erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt 
medlemsprogram, som ger tillgång till: 

• Personlig rådgivning, stöd och 
produktvägledning* via telefon eller 
hemsida. 

• Medlemstidningen RIKare Vetande som ges 
ut tre gånger per år. 

• Digitala verktyg, användarberättelser och 
nyhetsbrev som hjälper användaren att ta 
kontroll över sin livssituation. 
 

*Kräver bekräftelse av giltig ordination 
 
Anmälan till Coloplast Care görs via 
coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 
eller via e-post se@coloplast.com. 
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