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Močový katétr pro intermitentní katetrizaci.
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Jak se používá potažený močový katetr EasiCath. 
 
Začněte omytím vašich rukou a oblasti kolem ústí močové trubice. Je důležité, abyste se 
vyhnuli přenosu bakterií z vašich rukou na katetr. 

 
1. Otevřete sáček 2 - 3 cm.

 
2. Nalejte vodu z kohoutku do sáčku, dokud nedosáhne ke 
konektoru. Připravte vše pro katetrizaci. 

 
3. Katetr je nutné ponechat ve vodě minimálně po dobu 30 
sekund. Zavěste sáček na háček nebo přilepte lepícím bodem 
na hladký povrch. 
Můžete změnit tuhost katetru. Studená voda způsobí, že katetr 
ztuhne a vlažná voda způsobí jeho změknutí. Pokud je svěrač 
vašeho močového měchýře příliš sevřený nebo úzký, 
je lepší použít relativně tuhý katetr. 
Pokud zjistíte, že katetr při manipulaci příliš klouže nebo pokud si 
přejete použít "bezdotykovou" techniku, je možné otevřít sáček 
ve spodní části, což umožní odtok vody. Částečně odstraňte 
obal, přidržte katetr přes obal a přitom jemně zasouvejte katetr 
do močové trubice. 

 
4A. (Ženy) Vytáhněte katetr z obalu. Roztáhněte stydké pysky 
jednou rukou, abyste odkryly ústí močové trubice. Použijte 
druhou ruku pro zasunutí katetru jemně do močové trubice. 
Ženská močová trubice je téměř rovná a 3 až 4 cm dlouhá. 
Pokud není v blízkosti toaleta, můžete katetr připojit k urinálnímu 
sáčku a nechat moč odtékat do sáčku. 

 
4B. (Muži) Vyjměte katetr z obalu. Zvedněte svůj penis jednou 
rukou, abyste narovnali močovou trubici. Použijte druhou ruku 
pro zavedení katetru do uretry - zasouvejte postupně asi po 
2 cm. Mužská močová trubice má tvar podobný písmenu S a 
je 15 - 20 cm dlouhá. Předtím, než katetr dosáhne močového 
měchýře, můžete pociťovat lehký odpor působením svěrače. 
Penis nemačkejte, můžete tím ztížit zavedení katetru. Pokud není 
v blízkosti toaleta, můžete katetr připojit k urinálnímu sáčku a 
nechat moč odtékat do sáčku. 
 
5. Zaveďte katetr do močové trubice, dokud nezačne vytékat 
moč. Jakmile přestane moč vytékat, povytáhněte katetr asi 2 až 
3 cm. Pokud začne znovu moč téct, počkejte několik sekund 
před povytažením katetru o další 1 - 2 cm. Jakmile je močový 
měchýř úplně prázdný, pomalu katetr vyjměte a hygienicky 
zlikvidujte. Pokud jste připojili urinální sáček, vyhoďte ho spolu 
s katetrem nebo urinální sáček vypusťte do toalety a použijte 
znovu.

Symboly

Obsahuje nebo je přítomen ftalát: Kombinace bis-(2-ethylhexyl)-
ftalátu (DEHP) a dibutyl-ftalátu (DBP)

Nepoužívejte, je-li balení poškozené. 

Indikace
Sterilní močový katétr pro intermitentní použití.

Informace
Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která 
by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými 
doporučeními společnosti Coloplast. 
Katetrizace by měla proběhnout co nejdříve po otevření obalu. Katétr je třeba vždy po 
vyprázdnění měchýře vyjmout.

Upozornění
Nepoužívejte, je-li balení poškozené. 
Obraťte se na svého zdravotníka před provedením první samokatetrizace. 
Obraťte se na svého zdravotníka, pokud:
- pokud se u vás vyskytnou příznaky jako je teplota, potíže s vyprazdňováním měchýře, 
častá potřeba močit nebo krev v moči. 

Varování
Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko 
pro uživatele. Opětovné zpracování, čistění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit 
charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození 
nebo infekce uživatele.
Tento produkt obsahuje ftaláty a neměl by se používat u dětí nebo těhotných nebo 
kojících žen bez předchozí konzultace se zdravotníkem.


