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F  · Hydrofilt ytskikt

 · Klar efter 30 sekunder

 · Ytbehandlade kateterögon

Tappningskateter för kvinnor
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Blåstömning med RIK-metoden  
Blåstömningsproblem innebär svårighet att tömma 
urinblåsan fullständigt och kan bero på olika orsaker. 
För att undvika de problem som det kan medföra, 
kan blåsan tömmas med tappningskateter enligt 
RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering).  
 
EasiCath 
Den hydrofila tappningskatetern EasiCath ligger i en steril 
förpackning som är lätt att öppna. Kateterförpackningen 
fylls med vanligt vatten och efter 30 sek har katetern 
fått en hal yta och är klar att använda. Önskas styvare 
kateter, fylls förpackningen med kallt vatten. För mjukare 
kateter fylls den istället med varmt vatten. Förpackningen 
är försedd med klisteretikett och hål, för att kunna hän-
gas upp när den har fyllts med vatten. För så skonsam 
kateterisering som möjligt, är ytskiktet belagt med hydro-
fil yta efter det att kateterögonen har gjorts. Friktionen 
mellan katetern och urinröret blir på så sätt minimal.
 
 
 
 

EasiCath Luerlock 
För intravesikulär instillation används EasiCath Luer-
lock, en hydrofil tappningskateter med nelatonspets. 
Kateterförpackningen fylls med vanligt vatten eller steril 
koksaltlösning (NaCl) och efter 30 sek har katetern fått 
en hal yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel 
behövs.
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Längd
cm

Förp
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art nr

Nelaton för 
kvinnor /flickor

 08 20 30 053685

 10 20 30 053705

 12 20 30 053725

 14 20 30 053745

 16 20 30 053765

Luerlock  
Nelaton för 
kvinnor /flickor

 08 20 30 052685

 10 20 30 052705

 12 20 30 052725

 14 20 30 052745

EasiCath®  
Tappningskateter

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.
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