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Indikationer
Steril tappningskateter för intermittent kateterisering.

Information
Coloplast antar 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.
 
Kateteriseringen ska ske så snart som möjligt efter att förpackningen har 
öppnats. Katetern ska alltid avlägsnas så fort urinblåsan har tömts.
 
Steriliserad med strålning.

Försiktighetsåtgärder
Använd inte produkten om förpackningen är skadad.
 
Skyddas från solljus.
 
Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första gången.
 
Kontakta vårdpersonal om du:
- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i 
urinen.

Varningar
Återanvändning av denna engångsprodukt kan utsätta användaren för risker. 
Ombearbetning, rengöring, desinficering och/eller sterilisering kan försämra 
produktens egenskaper och utsätta användaren för ökad risk för fysiska skador 
eller infektion.

Användningsklar kateter för män

Användarinstruktioner 

Förberedelse
Börja med att tvätta dina händer och området kring urinrörsmynningen. 
Det här är viktigt för att undvika att föra över bakterier från dina händer till 
katetern.
 
Se till att du är helt klar att genomföra kateterisering innan du öppnar 
förpackningen. Slutför kateteriseringen utan onödigt dröjsmål och avlägsna 
katetern när urinblåsan har tömts.

Öppningsmetod 1:  
Dra isär förpackningens två flikar. Ta ut katetern.

Öppningsmetod 2:  
Fäst förpackningen vid ett horisontellt underlag med 
hjälp av den övre delen av den självhäftande etiketten 
på baksidan. Dra isär förpackningens två flikar. Ta ut 
katetern.

Vrid för att öppna katetern.

Dra fingrarna längs hela hylsan för att tömma de sista 
vattendropparna.

Håll din penis medan du för in katetertippen i 
urinrörsmynningen.  
 
När tippen har placerats i urinröret ska du se till att du 
håller din penis och det turkosa handtaget i samma 
hand.  
 
Med den andra handen fortsätter du att stegvis föra in 
katetern som omges av skyddshöljet.

Avbryt införingen av katetern när det börjar rinna urin.

Införande av kateter

Töm ut vattnet genom utloppet i toaletten eller 
handfatet före kateterisering.

Alternativt kan en urinpåse kopplas till utloppet/
konnektorn för att tömma ut vattnet.



Efter användning kan katetern stängas igen genom att 
handtaget och utloppet/konnektorn vrids ihop.

Lägg tillbaka katetern i förpackningen. 

Använd den stora klisteretiketten på baksidan för att 
stänga förpackningen igen.

Produkten är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i enlighet med 
lokala föreskrifter t.ex. med vanligt hushållsavfall. 
 
Spola inte ner produkten i toaletten.

Ej tillverkad av naturgummilatex.

Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

Avfallshantering

När urinen slutar rinna drar du ut katetern ca 1–2 cm. 
Om urinen börjar rinna igen väntar du tills den slutar 
rinna. Dra sedan ut katetern 1–2 cm igen. Avlägsna 
katetern när urinblåsan är tom.

Symboler


