EasiCath

®

Symbol

Dilatationskateter

Innehåller ftalater/förekomst av ftalater: dietylhexylftalat
(DEHP).
Innehåller ftalater/förekomst av ftalater: dibutylftalat
(DBP).
Miljöfaktaruta
Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den
internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt att
bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/
REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till
sopförbränning med energiutvinning. Förpackning: Sortera och lämna till
förpackningsinsamling. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

IFU10378 v.6 Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast
A/S.
© [2009-10] Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Med ensamrätt.

Varning!
Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren.
Ombearbetning, rengöring, desinficering och sterilisering äventyrar produktens
integritet, vilket i sin tur utsätter patienten för en ökad risk för fysisk skada eller
infektion.
Produkten innehåller ftalater och bör inte användas av vare sig barn, gravida eller
ammande kvinnor utan att de först har rådgjort med en läkare.
Försiktighet!
Dilatation med hjälp av EasiCath dilatationskateter är en smidig och säker procedur,
men ska endast utföras på vårdpersonals ordination och under deras vägledning.
Följ alltid dessa anvisningar noggrant.
Använd inte katetern om påsen är öppen eller bruten. Den får inte omsteriliseras.
Coloplast tar inte ansvar för skador eller förluster som kan uppstå om produkten
används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.
Indikation
Urinkateter för oregelbunden användning.
Bruksanvisning för EasiCath Dilatationskatetern
Tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och vatten.
1. Öppna påsen 2–3 cm.

2. Fyll påsen med vatten tills det når konnektorn.

3. Fäst påsen på en glatt, jämn yta (kakel eller handfat) med
hjälp av klisteretiketten på förpackningens baksida eller häng
den på en krok.

4. Låt katetern ligga i vattnet i minst 30 sekunder.

5. För in katetern i urinröret tills den passerar förträngningen.
Dra försiktigt ut katetern ur urinröret.
Kassera katetern på ett hygieniskt sätt.
Var noga med att alltid tömma urinblåsan efter avslutad
dilatation.

