
Potažený katétr připravený k použití.
Ženský/ Mužský

Návod k použití
23313917 Version 2
Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S. Všechna 
práva vyhrazena. [2013-01]

Jak se používá katetr SpeediCath 
 
Nová generace potažených hydrofilních katetrů připravených k okamžitému použití 
balených ve fyziologickém roztoku. 
 
Nový koncept katetru Coloplast, SpeediCath, je tvořen hydrofilní vrstvou na katetru. 
Katetr s hydrofilní vrstvou je připravený k okamžitému použití, dodávaný ve fyziologickém 
roztoku. Katetr není vyroben z PVC. 
 
Začněte omytím svých rukou a oblasti kolem ústí močové trubice. Je důležité, abyste se 
vyhnuli přenosu bakterií ze svých rukou na katetr. 
 
Balení obsahuje potažený hydrofilní katetr ve fyziologickém roztoku. Předtím, než se 
pokusíte katetr otevřít, se ujistěte, že jste zcela připraveni na katetrizaci. 
 

Pokud je katetr uchováván vertikálně, otočte ho do horizontální 
polohy, abyste zajistili, že je fyziologický roztok rovnoměrně po 
celém balení, čímž zajistíte, že je hydrofilní vrstva zcela nasycena. 
Úplná saturace zajišťuje optimální lubrikaci. 
 
Použijte nálepku na zadní straně k připevnění obalu na hladký 
suchý horizontální povrch. Otevřete obal 
zatažením za kroužek směrem k sobě a pak dolů. Vytáhněte 

katetr SpeediCath, který je nyní připraven k použití. 
 
Muži 

Zvedněte penis jednou rukou, abyste narovnali močovou trubici. 
Použijte druhou ruku pro zavedení katetru do močové trubice 
po krocích - posouvejte postupně asi po dvou centimetrech. 
Předtím, než katetr dosáhne do močového měchýře, můžete 
pociťovat lehký odpor působením svěrače. Penis nemačkejte, 
můžete tím ztížit zavedení katetru. 

 
Pouze pro katetr Tiemann/Coude (zahnutá špička): 
Předtím, než zahájíte zavádění, se ujistěte, že zahnutý hrot katetru směřuje nahoru. 
Indikátor Tiemann (ryska) na konektoru je navržen tak, aby pomohl ke správné orientaci 
katetru. Když držíte katetr horizontálně s indikátorem směřujícím nahoru, hrot katetru 
bude také směřovat nahoru. 
 
Ženy 

Roztáhněte stydké pysky jednou rukou, abyste odkryla ústí 
močové trubice. Použijte druhou ruku pro zasunutí katetru 
jemně do močové trubice, postupně asi po dvou centimetrech. 
Předtím, než katetr dosáhne do močového měchýře, můžete 
pociťovat lehký odpor působením svěrače. 
 
Pokračujte v zavádění katetru do močové trubice, dokud 
nezačne moč vytékat. Pokud není v blízkosti toaleta, můžete 
katetr připojit k urinálnímu sáčku nebo jiné sběrné pomůcce. 

 
Jakmile přestane moč vytékat, uvolněte katetr asi 2 až 3 cm. Pokud se proudění moči 
obnoví, počkejte několik sekund před uvolněním katetru o další 1 až 2 cm. 
 
Jakmile je močový měchýř zcela prázdný, pomalu katetr vytáhněte a hygienickým způso-
bem zlikvidujte.

Indikace
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. 
Katetr může být vystaven extrémním teplotám (pod 0°C a nad 60°C) až na 24 hodin, aniž 
by došlo k jeho poškození.
Katétr je možné uchovávat stočený po dobu až 3 hodiny, aniž by se poškodil.
Roztok, v němž je katétr uložen, je neškodný. Roztok však může způsobit vznik skvrn. 
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 charak-
teristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo 
infekce uživatele.


