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Vårt uppdrag handlar om att göra livet lättare för 
människor med intima vårdbehov

Att förstå användarens liv fullt ut var det som grundade Coloplast 
för mer än 60 år sedan. Denna grundsyn lever kvar inom företaget 
än idag genom den holistiska syn på användarnas behov som 
genomsyrar allt vi gör.

Men att göra livet lättare är långt ifrån enkelt. Många människor 
är inte medvetna om hur vanligt förekommande det är med 
intima hälsotillstånd, eller hur allvarliga konsekvenser dessa till- 
stånd kan leda till för den som drabbats.

Med våra moderna produkter och tjänster önskar vi göra en faktisk 
klinisk skillnad för de tusentals människor som det handlar om.

Användare, vårdpersonal och Coloplast
Vi vill vara en pålitlig guide för våra användare och en starkare 
partner till vårdpersonalen som är experter på vård och om- 
sorg. För det är när vi agerar tillsammans, som vi blir starkare 
tillsammans.

Vi utvecklar produkter och service som gör livet enklare för 
människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. 
Genom ett nära samarbete med användare av våra produkter, 
utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas 
speciella behov. Detta kallar vi intim sjukvård. 

Våra affärsområden är stomi, urologi och kontinens samt sår- 
och hudvård. Vi arbetar globalt och har över 12 000 anställda.

”Vi önskar att människor kunde få glömma bort att de 
lider av ett medicinskt tillstånd. Det handlar helt enkelt 
om att människor ska kunna leva det liv de vill.”

Kristian Villumsen, 
VD, Coloplast

Sjuksköterskan Elise Sørensen kom på ideén om 
världens första självhäftande stomipåse.
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Enklare

Snabbare

Färre
VUVI:er

Säkrare

En kateter är bara en kateter, 
om det inte är en SpeediCath®

Hydrofil yta på SpeediCathPolerade kateterögon på SpeediCath

Traditionella kateterögon Traditionell hydrofil yta

Koksaltlösning

Toppytskikt

Basytskikt
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Inom området Kontinens arbetar vi för en god blås- 
och tarmhälsa

Med våra Klara att använda katetrar vill vi vara med och bidra 
till att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner och använd- 
andet av antibiotika. Detta gör vi genom att tillsammans med 
vården öka kunskapen om SKLs åtgärdsprogram för vårdrela- 
terade urinvägsinfektioner samt genom att erbjuda moderna 
Klara att använda katetrar.

Ett logiskt steg som gör skillnad 

● Färre handgrepp gör det enklare
● Färre handgrepp går snabbare
●  Färre grepp och redan blötlagd  

tappningskateter är säkrare

Slutsats: Moderna katetrar som är klara att 
använda ger färre vårdrelaterade urinvägs- 
infektioner jämfört med gamla metoder.



Moderna 
SpeediCath® katetrar 
Klara att använda för självkateterisering 
hos män



Janus 2010
de la Santé
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Fördelarna med SpeediCath Flex
• En Klar att använda kateter, speciellt utformad för 

att underlätta för vårdpersonal och användare att 
lära ut och utföra ren intermittent kateterisering. 

• Flexibel olivtipp för skonsam och säker navigering.
• Skyddshöljet gör katetern greppvänlig och enkel  

att föra in steg för steg på ett hygieniskt och 
kontrollerat vis.

• Återförslutningsbar kateter och förpackning  
för praktisk och hygienisk kassering.

• Tillgänglig i standard och fickformat, båda 
förpackningarna är enkla att ta med och förvara.

• PVC- & ftalatfri.

SpeediCath Flex
Ch  

storlek
Längd  

cm
Förp.  
styck

Coloplast  
art nr

Olivtipp för män  
Fickformat

 10 44 30 289100
 12 44 30 289120
 14 44 30 289140

Olivtipp för män  
Standardformat

 10 44 30 289200
 12 44 30 289220
 14 44 30 289240
 16 44 30 289160

Fördelarna med SpeediCath Compact
• En klar att använda kateter för snabb och säker 

kateterisering
• Teleskopfunktionen gör katetern enkel att centrera  

i urinröret utan att behöva vidröra ytskiktet under 
kateteriseringen. 

• Den kompakta designen förbättrar förmågan till 
följsamhet och livskvalitet.

• Återförslutningsbar kateter för praktisk och  
hygienisk kassering.

• PVC- & ftalatfri.

** En flexibel del i Ch 12 och en stadigare del i Ch 18

SpeediCath  
Compact Male

Ch  
storlek

Längd  
cm

Förp.  
styck

Coloplast  
art nr

Nelaton för män  12/18** 33 30 286920

Varje funktion gör den praktisk

Den första kompakta katetern för män

NY  
enkel 

förpackning
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Fördelarna med SpeediCath Compact Set 
• En klar att använda kateter för snabb och säker kateterisering.
• En integrerad lösning skapar frihet och flexibilitet för 

användaren. 
• Teleskopfunktionen gör katetern enkel att centrera i urinröret 

utan att behöva vidröra ytskiktet under kateteriseringen. 
• Den kompakta designen förbättrar förmågan till följsamhet  

och livskvalitet.
• Återförslutningsbar kateter för praktisk och hygienisk kassering.
• PVC- & ftalatfri.

* En flexibel del i Ch 12 och en stadigare del i Ch 18. ** Kateterlängd exkl handtagsdel.

SpeediCath  
Compact Set

Ch  
storlek

Längd  
cm

Volym  
ml

Förp.  
styck

Coloplast  
art nr

Nelaton för män  12/18* 30** 750 20 284221

Fördelarna med SpeediCath Standard
• En klar att använda kateter för snabb och säker kateterisering.
• Finns med Nelaton och Tiemann tipp.
• Finns i storlekar som passar män och pojkar.
• PVC- & ftalatfri.

SpeediCath Standard
Ch  

storlek
Längd  

cm
Förp.  
styck

Coloplast  
art nr

Nelaton för  
pojkar/ungdom

 08 30 30 286080
 10 30 30 286100
 12 30 30 286120

Nelaton  
för män

 08 40 30 284080
 10 40 30 284100
 12 40 30 284120
 14 40 30 284140
 16 40 30 284160
 18 40 30 284180

Tiemann  
för män

 10 40 30 284900
 12 40 30 284920
 14 40 30 284940
 16 40 30 284960

En allt i ett kateter för ökad frihet

Enkel och säker vart man än befinner sig



Tillbehör  
tappningskatetrar för män
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Conveen Förp
styck

Coloplast
art nr

Handtag 1 289961
Galge 1 289981

Handtag
• Handtaget underlättar införandet av tappnings-

kateter för personer med nedsatt handfunktion. 
• PVC- & ftalatfri.

Galge
• Galgen hjälper till att hålla isär byxorna, för  

att undvika att de är i vägen vid kateterisering.
• PVC- & ftalatfri.



Moderna 
SpeediCath® katetrar 
Klara att använda för självkateterisering 
hos kvinnor
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* Kateterlängd exkl handtagsdel

Fördelarna med SpeediCath Compact Eve
• En klar att använda kateter för snabb och säker kateterisering.
• Den trekantiga designen ger enkel hantering och bra grepp, 

även vid nedsatt handfunktion.
• Den diskreta designen ökar acceptansen och livskvaliteten  

vid kateterisering.
• Enkel och säker koppling till urinpåse.
• Återförslutningsbar för praktisk och hygienisk kassering.
• Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor.
• PVC- & ftalatfri.

* Kateterlängd exkl handtagsdel

SpeediCath 
Compact Eve

Ch  
storlek

Längd  
cm

Förp.  
styck

Coloplast  
art nr

Nelaton för  
flickor/kvinnor

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

SpeediCath 
Compact Eve

Ch  
storlek

Längd  
cm

Förp.  
styck

Coloplast  
art nr

Nelaton för  
flickor/kvinnor

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

Plus  
Nelaton för  
flickor/kvinnor

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

Konnektor 30 285900

Fördelarna med SpeediCath Compact 
• En klar att använda kateter för snabb och säker kateterisering.
• Den kompakta och diskreta designen förbättrar livskvaliteten  

för användaren.
• Finns i två längder och flera storlekar som passar kvinnor och flickor.
• PVC- & ftalatfri.

Tar diskretion till en ny nivå

Den första kompakta katetern för kvinnor
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Fördelarna med SpeediCath Compact Set 
• En klar att använda kateter för snabb och säker kateterisering.
• En integrerad lösning skapar frihet och flexibilitet för 

användaren. 
• Den kompakta och diskreta designen förbättrar livskvaliteten 

för användaren.
• Återförslutningsbar kateter för praktisk och hygienisk kassering.
• Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor.
• PVC- & ftalatfri.

* Kateterlängd exkl handtagsdel

SpeediCath  
Compact Set

Ch  
storlek

Längd  
cm

Volym  
ml

Förp.  
styck

Coloplast  
art nr

Nelaton för  
kvinnor/flickor

 10 9* 750 20 285201
 12 9* 750 20 285221
 14 9* 750 20 285241

SpeediCath  
Standard

Ch  
storlek

Längd  
cm

Förp.  
styck

Coloplast  
art nr

Nelaton för  
kvinnor/flickor

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

Fördelarna med SpeediCath Standard
• En klar att använda kateter för snabb och säker kateterisering.
• Finns i storlekar som passar kvinnor och flickor.
• PVC- & ftalatfri.

En allt i ett kateter för ökad frihet

Enkel och säker vart man än befinner sig
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Spegel
• Spegeln gör det enklare för kvinnor att  

hitta urinröret vid självkateterisering.
• PVC- och ftalatfri.

Handtag
• Handtaget underlättar införandet av 

tappningskateter för personer med  
nedsatt handfunktion.

• PVC- & ftalatfri.

Tillbehör  
tappningskatetrar för kvinnor

SpeediBag Volym
ml

Förp
styck

Coloplast
art nr

 Kvinnor/flickor 700 30 285920

Fördelarna med SpeediBag 
• Liten och diskret urinuppsamlingspåse som används 

tillsammans med SpeediCath Compact tappningskateter  
för kvinnor. 

• Efter tappning för man enkelt in katetern i urinpåsen, knyter 
ihop handtagen och tömmer påsen eller tar den med för 
tömning och kassering senare.



Urinuppsamlings-
påsar  
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* gäller ej 350 ml påsen

Conveen
Security+

Avklippbar 
slang

Fast 
konnektor

Volym
ml

Slanglängd
cm

Förp
styck

Coloplast
art nr

Benpåse ja nej 350 30 30 051640
nej ja 350 30 30 051641
nej ja 500 6 30 210220
ja nej 500 30 30 051600
nej ja 500 30 30 051601
ja nej 500 50 30 051610
nej ja 500 50 30 051611
ja nej 750 30 30 051660
nej ja 750 30 30 051661
ja nej 750 50 30 051670
nej ja 750 50 30 051671

Sängpåse ja ja 2000 140 10 213460

Fördelarna med Conveen Security+ 
• En tömbar påse för minskad infektionsrisk och frekvens av byten.
• Transparent och volymgraderad framsida*, hudvänlig non-wowen  

material på baksidan.
• Räfflad slang säkerställer fritt flöde av urinen.
• Slangen finns i flera längder med fast konnektor eller avklippbar med  

lös konnektor.
• Finns som ben- och sängpåse med backventil mellan påse och slang.
• Den unika tömningsklämman är lätt att hantera även med nedsatt 

handfunktion.
• Kompatibel med marknadens förekommande urindroppsamlare  

och katetrar.
• PVC- & ftalatfri.

Conveen 
Active

Avklippbar
slang

Fast
konnektor

Volym
ml

Slanglängd
cm 

Förp
styck

Coloplast
art nr

Benpåse ja ja 250  7 10 255010

Fördelarna med Conveen Active 
• En totallösning färdig att användas direkt med påse,  

slang och fixeringsband i ett.
• Tömbar påse om 250 ml, som med sin unika design 

samlar urinen på insidan av låret för en diskret känsla.
• Knickfri slang säkerställer ett fritt flöde av urinen.
• Det slutna systemet minskar risken för infektion och 

frekvens av byten.
• PVC- & ftalatfri.

Helhetslösningen för den aktiva
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Fördelarna med Conveen Standard 
• En tömbar påse med volym på 1 500 ml, som används vid behov av 

större volymkapacitet.
• Finns som ben-och sängpåse med backventil mellan påse och slang.
• Det slutna systemet minskar risken för infektion och frekvens av byten.
• Baksidan är försedd med ett hudvänligt non-wowen material.
• Ftalatfri.

Conveen 
Standard

Avklippbar
slang

Fast 
konnektor

Volym
ml

Slanglängd
cm

Förp
styck

Coloplast  
art nr

Ben- eller
sängpåse 

ja nej 1500 90 10 050620

Conveen 
Contour 

Avklippbar 
slang

Fast
konnektor

Volym
ml

Slanglängd
cm

Förp
styck

Coloplast
art nr

Benpåse ja nej 800 65 10 051760

Fördelarna med Conveen Contour 
• Fördelar urinen i flera kammare för diskretion och reducerat skvalp. 
• Tömbar påse som rymmer 800 ml med backventil mellan påse och slang.
• Det slutna systemet minskar risken för infektion och frekvens av byten.
• Baksidan är försedd med ett hudvänligt non-wowen material.

Påsen med den stora volymkapaciteten

Den diskreta flerkammarpåsen
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Conveen fixeringsband med knappar
• Knäpps fast i förstansade hål på urinpåsarna.
• Banden kan klippas av till önskad längd och tvättas i 60°.

Conveen fixeringsband med kardborre
• Förs in i förstansade hål på urinpåsarna.
• Banden kan klippas av till önskad längd och är tvättbara i 60°. 

Conveen påshängare
• Påshängare avsedd för upphängning av urinpåse vid säng.
• Integrerad hållare för påsens slang.
• Flergångsprodukt som tål rengöring i diskdesinfektor 90°.
• PVC- & ftalatfri.

Conveen Längd
cm

Förp
antal

Coloplast
art nr

Fixeringsband med knappar
2,5x60 
3,5x60

10 par 050501

Fixeringsband med kardborre
2,5x75 
2,5x45

10 par 213800

Urinpåshängare 10 st 050700

Tillbehör 
urinuppsamlingspåsar 



Urindroppsamlare 
för urinläckage hos män
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Fördelarna med Conveen Optima 
• Självhäftande urindroppsamlare i silikon.
• Skonsam mot huden och sitter säkert på plats.  
• Dubbelstrippen erbjuder en jämn och enkel utrullning  

över penis.
• Knickfri för att säkerställa ett fritt urinflöde i alla lägen.
• PVC-, ftalat- & latexfri.

Conveen Optima Omkrets
mm

Diameter
mm

Längd
mm

Förp
styck

Coloplast
art nr

Självhäftande 
Standard

 80 25 85 30 220250
 85 28 85 30 220280
 90 30 85 30 220300
 105 35 85 30 220350
 125 40 85 30 220400

Självhäftande Kort  70 21 55 30 221210
 80 25 55 30 221250
 90 30 55 30 221300
 105 35 55 30 221350

Fördelarna med Conveen Security+ 
• Enkel och hygienisk lösning med självhäftande applikator.
• Erbjuds även med bipackad häftremsa.
• Knickfri för att säkerställa ett fritt urinflöde i alla lägen.
• Rullas enkelt på penis och sitter säkert på plats.
• PVC-, ftalat- & latexfri.

Conveen Security+ Omkrets
mm

Diameter
mm

Längd
mm

Förp
styck

Coloplast
art nr

Självhäftande
Standard med
applikator

 70 21 82 30 052210
 80 25 82 30 052250
 90 30 82 30 052300
 105 35 82 30 052350
 125 40 82 30 052400

Självhäftande
Kort med 
applikator

 70 21 50 30 220110
 80 25 50 30 220120
 90 30 50 30 220130
 105 35 50 30 220140

Kombipack med 
häftremsa

 70 21 82 30 050210
 80 25 82 30 050250
 90 30 82 30 050300
 105 35 82 30 050350
 125 40 82 30  050400

Den smarta och diskreta lösningen

En enkel och hygienisk lösning
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Conveen Omkrets
mm

Diameter
mm

Längd
mm

Förp
styck

Coloplast
art nr

Självhäftande 
med applikator

 70 20 105 90 052120
 80 25 105 90 052000
 90 30 105 90 052050
 105 35 105 90 052100
 125 40 105 90 052150

Kombipack med 
häftremsa

 70 20 105 30 051200
 80 25 105 30 051250
 90 30 105 30 051300
 105 35 105 30 051350
 125 40 105 30 051400

Fördelarna med Conveen 
• Enkel och hygienisk lösning med självhäftande applikator  

och inbyggd häfta.
• Erbjuds även med bipackad häftremsa.
• Knickfri för att säkerställa ett fritt urinflöde i alla lägen.
• Rullas enkelt på penis och sitter säkert på plats.
• Innehåller latex.

Conveen Längd
mm

Förp
styck

Coloplast
art nr

Häftremsa dubbelhäftande 113x16 20 051001
Mätguide 1 2300

Mätguide
Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppsamlaren.
Storleken mäts vid penisroten i avslappnat tillstånd. 
Exempelvis kan Conveen mätguide användas, som 
beställs kostnadsfritt från Coloplast kundservice.
Storleken representeras av en färg i tabellerna och  
på mätguiden. 

För mer information om utprovning, vänligen kontakta 
din regionsansvarige kontaktperson, se sidan 23.

  20/21 mm
  25 mm

  3
0 

m
m

 3
5 m

m
 40 mm

  2

8 m
m

Tillbehör  
urindroppsamlare för män



Peristeen®  
vid avföringsinkontinens  
och förstoppning
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Peristeen 
vattenlavemang

 Innehåll
styck

Förp
styck

Coloplast 
art nr

System

 1 kontrollenhet 
2 rektalkatetrar 

1 vattenpåse 
2 slangar 

2 fixeringsband

1 291210

Tillbehörsset 15 rektalkatetrar standard
 1 vattenpåse  1 291220

Rektalkateter 10 10 291230

Fixeringsband 2 10 291240

Extraslang 120 cm 2 1 291250

System

 1 kontrollenhet
2 rektalkatetrar small

1 vattenpåse
2 slangar

2 fixeringsband

1 291260

Tillbehörsset
15 rektalkatetrar

1 vattenpåse
1 291270

Rektalkateter small 10 1 291280

Peristeen 
analpropp

Längd
mm

 Diameter
mm

Diameter 
utvidgad

Förp 
styck

Coloplast
art nr

Liten 26 12 37 20 014500
Stor 26 13 45 20 014510

Fördelarna med Peristeen® Analpropp
• Förhindrar okontrollerad tömning av fast avföring.
• Minskar risken för hudirritation. 
• Lätt att avlägsna efter max 12 timmar. 
• Fungerar som effektiv barriär mot obehaglig lukt. 

Fördelarna med Peristeen® Transanal irrigation
• Komplett system med två storlekar på rektalkatetern. 
• Speciellt designad för att vara portabel och enkel att 

använda – även vid nedsatt handfunktion.
• Kan placeras på golvet.
• Bevisat effektiv och säker tarmtömning.

För bättre tarmkontroll

En unik problemlösare
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Vi på Coloplast har hjälpt tusentals människor att hitta en bättre metod för tarmkontroll med 
Peristeen. Vi har förstått att de första veckorna eller månaderna kan vara svåra för användaren, 
när de ska vänja sig vid en ny typ av behandling, men om de lär sig grunderna och skapar en rutin 
som fungerar för dem kan Peristeen förbättra deras livskvalitet.

Coloplast Care erbjuder:
• Personlig kontakt med produktrådgivare i 18 månader
• Praktiska råd och support för bättre tarmkontroll och följsamhet till behandlingen
• Råd kring produktrelaterade frågor
• Rådgivning som utgår från en problemlösningsguide framtagen av bland annat svenska 

experter inom tarm och TAI

Vi erbjuder Coloplast Care till alla som använder Peristeen. Anmälan görs kostnadsfritt av 
vårdgivare eller användare själv.

Coloplast Professional  
– en plattform för utbildning och samarbete

Coloplast Care  
– ett kostnadsfritt supportprogram för att få 
Peristeen® att fungera väl.

Vill du läsa mer? Scanna QR-koden bredvid eller besök coloplast.se/utbildning  
för mer information om Coloplast Professional.

Vill du veta mer om Coloplast Care? Scanna QR-koden här bredvid eller besök 
coloplast.se/ColoplastCare för mer information.

Vi vill vara en stark samarbetspartner för dig 
som arbetar inom stomi- och 
kontinensområdet. Därför har vi utvecklat en 
plattform för utbildning, kompetensutveckling 
och samarbete – Coloplast Professional. 

Vi erbjuder basutbildningar, fördjupningskurser 
och erfarenhetsutbyten; möjlighet att delta i 
expertgrupper och även i forskningsprojekt.



Åsa Träthaug

Distriktsansvarig 
Gävleborg, Västernorrland, 
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten 

Tel 0300–332 84

seat@coloplast.com

Ulrika Ahlcrona

Distriktsansvarig 
Skåne, Halland, Blekinge

Tel 0300–332 91

seua@coloplast.com

Kicki Larsson

Distriktsansvarig 
Västmanland, Södermanland, 
Uppland, Örebro, Dalarna

Tel 0300–332 97

sekl@coloplast.com

Cecilia Edri

Distriktsansvarig 
Kalmar, Östergötland,  
Kronoberg, Jönköping

Tel 0300–332 93

sece@coloplast.com

Jonas Burman

Distriktsansvarig 
Stockholm, Gotland 

Tel 0300–332 95

sejobu@coloplast.com

Susanne Johnsson

Distriktsansvarig 
Västra Götaland, Värmland

Tel 0300–332 74

sesujo@coloplast.com 
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På vår hemsida har vi samlat alla broschyrer inom kontinens. Ladda ner direkt eller beställ 
hem på coloplast.se/broschyrer.

Har du frågor eller vill beställa prover, är du välkommen att kontakta vår kundservice: 
0300–332 99, coloplast.se eller mail@coloplast.com

 Vi gör livet enklare

för människor med  
intima vårdbehov

Kontakta gärna din distriktsansvariga



Coloplast AB, kundservice 0300–332 99, www.coloplast.se, mail@coloplast.com.  
Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2019–09. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. SP2005

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. 0543


