
Tappningskateter för män 
En kateter för var och en 

• Klar att använda

• Säker

• Enkel 

• Hygienisk



SpeediCath 
Standard

Ch

storlek

Förp

styck

Längd

cm

Coloplast

art nr

Nelaton för 
pojkar/ungdom

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

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

Tiemann för män  10 30 40 284900
 12 30 40 284920
 14 30 40 284940

SpeediCath
Compact Male

Ch

storlek

Förp

styck

Längd

cm

Coloplast

art nr

Nelaton för män  12/18** 30  33 286920

 16 30 40 284960

SpeediCath
Control

Ch

storlek

Förp

styck

Längd

cm

Coloplast

art nr

Nelaton för män  12 30 40 282120

SpeediCath
Compact Set

Ch

storlek

Förp

styck

Längd

cm

Coloplast

art nr

Nelaton för män 
750 ml

 12/18** 20 30* 284221

0543

Miljöfakta: Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Sortera och lämna på närmaste återvinningsstation.  
Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vi rekommenderar att produkten går till 
sopförbränning med energiutvinning.

* Kateterlängd exkl handtagsdel.  
** En flexibel del i Ch12 och en stadigare del i Ch18.  
1. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7

Coloplast AB, 0300-332 99, mail@coloplast.com, www.coloplast.se. Coloplast logo är ett registrerat varumärke  
ägt av Coloplast A/S. © 2019-10. Alla rättighetertillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. SP2509

SpeediCath  
Flex

Ch 

storlek

Förp 

styck

Längd

cm

Coloplast

art nr

Olivtipp  
för män  
Fickformat

 10 30 44 289100
 12 30 44 289120
 14 30 44 289140
 10 30 44 289200
 12 30 44 289220

 14 30 44 289240

 16 30 44 289160

SpeediCath® 
Tappningskateter

Olivtipp 
för män 
Standardformat

SpeediCath tappningskateter är förpackad i vätska och är 
därför klar att använda direkt. Katetern har ett unikt hydrofilt
ytskikt och en jämn övergång till polerade kateterögon. Det 
ger perfekt fuktighet och en skonsam kateterisering som inte 
skadar urinröret. Med SpeediCath är det enkelt för användare 
och vårdpersonal att både lära sig och utföra ren intermittent
kateterisering. Därför minskar också risken för felaktig kateter-
isering. SpeediCath är PVC- och ftalatfri. 

SpeediCath Flex  
Med det mjuka handtaget är det lätt att 
centrera den flexibla katetertippen i urin-
rörsmynningen. I kombination med den 
smidiga katetern blir navigeringen genom 
urinrörets böjda form varsam och säker. 
Katetern omsluts av ett skyddshölje som gör den greppvänlig 
och enkel att föra in kontrollerat och stegvis. Handtag och 
skyddshölje möjliggör en hygienisk kateterisering. Efter 
användning kan katetern återförslutas genom att föra ihop 
handtag och konnektor. Förpackningen är lätt att öppna 
och har ett icke-medicinskt utseende. Använda katetrar 
kan läggas tillbaka i sin förslutningsbara förpackning och 
slängas diskret eller tas med för senare kassering.

SpeediCath Compact 
Med sin unika design är SpeediCath Compact diskret, 
säker och enkel att hantera, vilket ger högre livskvalité 
vid intermittent kateterisering1. Teleskopfunktionen gör 
den enkel och diskret att förvara och ta med. Det inte-
grerade handtaget ger en hygienisk kateterisering. 

SpeediCath Standard 
Den första hydrofila katetern som var förpackad i vätska
och kunde användas direkt. Förpackningen är enkel att 
öppna för personer med nedsatt handfunktion, vilken även
kan öppnas i båda ändar och användas som handtag för
att hygieniskt föra in katetern i urinröret. Klisteretikett 
säkerställer att katetern hänger på plats under förbered-
elsen. SpeediCath Standard finns med Nelaton- och 
Tiemanntipp. Vid behov kan den förvaras ihoprullad 
i upp till 3 timmar.

SpeediCath Control 
En kateter med samma egenskaper som SpeediCath 
Standard, men med en styvare del vid konan som ger 
användaren större kontroll vid införandet. 
 
SpeediCath Compact Set 
Den enda helhetslösningen med kompakt kateter och 
integrerad steril påse. Det ger mindre att förvara, ta 
med och förbereda. SpeediCath Compact Set är 
enkel att använda för personer som inte kan 
kateterisera direkt i toaletten. Användaren 
upplever högre livskvalité vid intermittent 
kateterisering1. Urinpåsen rymmer 750 ml.


