
Cewnikowanie przerywane 
dopasowane do Twoich potrzeb
Cewniki SpeediCath i worki do zbiórki moczu Conveen 
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Trwałe połączenie
Dzięki opatentowanej 
powłoce bazowej, nie 
pozostawiającej suchych 
miejsc, cewnik jest 
równomiernie pokryty. 
Powłoka pozostaje połączona 
z cewnikiem podczas jego 
wprowadzania i wyjmowania.

Trwała gładkość
Cewnik zachowuje gładkość, 
ponieważ warstwa 
polimerowa umożliwia 
doskonałe pochłanianie 
wody, co zapewnia niskie 
tarcie, gładkie 
wprowadzenie i ogranicza 
poczucie dyskomfortu.

Trwałe nawilżenie
Cewnik pozostaje 
nawilżony dzięki 
specjalnemu roztworowi 
na bazie wody, który 
sprawia, że powłoka 
pęcznieje, a cewnik jest 
natychmiast gotowy 
do użycia.

Wszystkie cewniki SpeediCath są pokryte unikalną powłoką hydrofilową,
wykorzystującą technologię Triple Action Coating. Powłoka ta składa się z trzech 
mocno złączonych elementów, zaprojektowanych tak, aby chronić cewkę moczową 
na trzy sposoby:

*Krwawienie z cewki moczowej (krwiomocz) i zwężenia

SpeediCath jest gotowy do natychmiastowego użycia.
Nie ma konieczności dodawania wody lub substancji nawilżającej (poślizgowej). 
Umożliwia opróżnianie pęcherza moczowego w momencie dogodnym dla 
użytkownika. 

Stosowanie SpeediCath minimalizuje ryzyko zakażeń układu moczowego1,2 
oraz chroni błonę śluzową przed ryzykiem uszkodzenia cewki moczowej i wystąpienia 
powikłań*.3

Posiada unikalną opatentowaną hydrofilową powłokę znacznie zmniejszającą
tarcie i zwiększającą komfort użytkowania3 oraz wypolerowane oczka sprawiające,
że powierzchnia cewnika jest gładka.1,2

SpeediCath Jest preferowany przez użytkowników.4

SpeediCath®
Cewnik hydrofi lowy do cewnikowania przerywanego

Harmonogram cewnikowania
Częste opróżnianie pęcherza 
(4-6 razy dziennie) jest bardzo 
istotne dla zdrowia układu moczowego. 
Niezwykle ważne jest przestrzeganie 
ustalonego harmonogramu cewnikowania 
niezależnie od planu dnia.

Niezależność i pewność siebie
Jest to łatwy sposób, by zyskać 
niezależność i pewność siebie. Regularne 
opróżnianie pęcherza chroni przed 
niekontrolowanym wyciekiem moczu 
i zmoczeniem bielizny. Pozwala na powrót 
do aktywnego życia, pracę zawodową, 
naukę i rozwijanie pasji. Jest też kluczowe 
dla ochrony przed zakażeniami układu 
moczowego, gdyż nawet niewielka ilość 
moczu zalegająca w pęcherzu może 
spowodować infekcję.

Wygoda, ochrona i łatwość użycia
Stosowanie cewników hydrofilowych 
gotowych do natychmiastowego użycia 
znacznie ułatwia i przyspiesza proces 
samocewnikowania. 
Cewniki te są kompatybilne z workami 
do zbiórki moczu – można je w łatwy 
sposób szczelnie ze sobą połączyć i mieć 
pewną ochronę przed niekontrolowanym 
wyciekiem moczu poza cewnik.

Rozwiązanie dopasowane 
do Twoich potrzeb
Gdy w pobliżu nie ma toalety lub łazienki 
dla osób z niepełnosprawnością, użycie
worka do zbiórki moczu umożliwia 
opróżnienie pęcherza w miejscu 
najbardziej dogodnym dla użytkownika. 
Takie rozwiązanie ułatwia także 
cewnikowanie podczas podróży.

Ułatwienie dla osób cewnikujących 
swoich podopiecznych
Używanie worka do zbiórki moczu to 
również wygodny sposób dla opiekunów, 
którzy cewnikują leżące dziecko i mogą 
zastąpić workiem dotychczas używany 
pojemnik (np. miskę), do którego był 
odprowadzany mocz. Minimalizuje to 
ryzyko jego rozlania oraz ogranicza 
odczuwanie nieprzyjemnego zapachu. 

Warto pamiętać
Cewniki jednorazowe urologiczne i worki 
do zbiórki moczu można nabyć w ramach 
środków własnych lub w ramach 
refundacji. 

Osoby chcące 
skorzystać z refundacji 
powinny uzyskać dwa 

oddzielne zlecenia
na zaopatrzenie medyczne:

•  kod P.096 – cewniki 
jednorazowe urologiczne

• kod P.097 – worki 
do zbiórki moczu 
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Cewnik SpeediCath 
można połączyć...

Wygodny zaciskowy zawór
Zawór odpływowy jest łatwy i intuicyjny 
w użyciu. Możliwe jest opróżnienie worka 
przy pomocy jednej ręki, również przez 
osoby o obniżonej sprawności manualnej.

Antyskrętny dren
Antyskrętny, karbowany dren gwarantuje 
optymalne zabezpieczenie swobodnego 
przepływu moczu. 

Dren z możliwością docięcia 
Dren można przycinać na wszystkich 
gładkich powierzchniach, dopasowując 
jego długość do indywidualnych 
preferencji użytkownika.

Zawór antyzwrotny
Worki Conveen posiadają system 
chroniący przed cofaniem się moczu, 
bez względu na pozycję ciała i położenie, 
w którym znajduje się worek.

Szybki i prosty w użyciu
Nie ma potrzeby dodawania wody
lub substancji nawilżającej 
(poślizgowej). Nie ma też konieczności 
oczekiwania na aktywację powłoki.

Unikatowa powłoka hydrofi lowa
Unikatowa powłoka hydrofilowa 
i polerowane oczka powodują, że 
powierzchnia cewnika jest gładka, 
zapewnia wygodne wprowadzenie
i łagodne usunięcie cewnika z pęcherza.

Komfort użytkownika SpeediCath
Zamieszczone na opakowaniu okrągłe 
uszko ułatwia jego otwieranie, 
a samoprzylepna naklejka sprawia, że 
cewnik może zostać umieszczony 
w miejscu, które będzie najbardziej 
komfortowe dla użytkownika.

Nie zawiera PVC ani ftalanów.

...z workiem 
do zbiórki moczu
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Conveen® Security+
Worek do zbiórki moczu, 500 ml, 
dren karbowany 30 lub 50 cm

• Pojemność worka – 500 ml – jest 
dostosowana do potrzeb osób 
stosujących cewnikowanie przerywane. 
Umożliwia pełne opróżnienie pęcherza, 
a wielkość worka nie jest zbyt duża, co 
zapewnia większą dyskrecję.

• Zgrzew w środkowej części worka 
powoduje, że zachowuje on płaski kształt, 
nawet gdy jest wypełniony.

• Wykonany z materiału wolnego od PVC.

Przestrzeganiu dziennego harmonogramu cewnikowania zaleconego przez lekarza 
lub pielęgniarkę. 
U osoby dorosłej pęcherz powinien być opróżniany przynajmniej 4-6 razy dziennie. 
U dzieci co 3-4 godziny, a więc 5-6 razy dziennie z ok. 8-godzinną przerwą nocną.5

 Doborze odpowiedniego rozmiaru cewnika.
Doboru dokonuje lekarz lub pielęgniarka wraz z pacjentem i opiekunem. Rozmiar 
i długość zależą od wieku oraz płci. Dostępne są cewniki pediatryczne, kobiece 
i męskie.5 Jeśli zdarzy się, że podczas cewnikowania mocz wypływa niekontrolowanie 
poza cewnikiem skontaktuj się z pracownikiem ochrony zdrowia. Może to być sygnał, 
że należy zmienić cewnik na większy rozmiar. Dobrze dobrany rozmiar znacznie 
przyspieszy i ułatwi proces cewnikowania.

Zadbaniu o higienę.
 Prawidłowa higiena rąk, okolic ujścia cewki moczowej oraz dbanie o to, by po wyjęciu 
z opakowania cewnik (część z powłoką hydrofi lową) nie miał kontaktu z żadną 
niesterylną powierzchnią, chroni przed wprowadzeniem bakterii do układu moczowego 
i jego zakażeniem. Podczas samocewnikowania nie jest wymagane stosowanie 
rękawiczek ochronnych i środków dezynfekujących.5

Piciu odpowiedniej ilości płynów.
Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, dostosowanej do wieku, zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie układu moczowego.

Przeprowadzając cewnikowanie 
przerywane pamiętaj o:

Informacje dodatkowe – refundacja

Wyrób medyczny
Limit fi nansowania

ze środków publicznych
Dopłata użytkownika

Cewniki 
jednorazowe
urologiczne 
hydrofi lowe

do 180 sztuk 
miesięcznie

5,35 zł za sztukę – cewniki 
hydrofi lowe gotowe do użycia

Osoby do 18-go roku życia
(Kod P.096)

BRAK DOPŁATY
---------------------------------

Osoby dorosłe
(Kod P.096)

30% dopłaty

2,60 zł za sztukę – cewniki 
hydrofi lowe aktywowane wodą

0,80 zł za sztukę
– cewniki niepowlekane

Worki do zbiórki 
moczu

do 12 sztuk 
miesięcznie

6,50 zł za sztukę

Osoby dorosłe i do 18-go roku życia 
(Kod P.097)

BRAK DOPŁATY
(Jeżeli cena worka nie przekroczy 

kwoty limitu fi nansowania ze 
środków publicznych)



Worki do zbiórki moczu
Worki do zbiórki moczu – pakowane po 10 sztuk.

nazwa pojemość/  
dł. drenu

numer 
kat.

cena 
netto  
zł/szt.

VAT 
(%)

cena 
brutto  
zł/szt.

Conveen worek  
do zbiórki nocnej z gładkim drenem 1,5 l / 90 cm 050620 9,86

8

10,65

Conveen Security+
worek na nogę 
z karbowanym drenem

0,5 l / 30 cm 051600 9,08 9,81

0,5 l / 50 cm 051610 6,02 6,50

Conveen worek konturowy  
z gładkim drenem

0,6 l / 45 cm 051700 10,59 11,44

0,8 l / 45 cm 051740 11,77 12,71

Conveen Security+ 
worek na noc z karbowanym drenem 2,0 l / 140 cm 213460 11,21 12,11

Conveen Security+
sterylny worek do zbiórki nocnej 
z karbowanym drenem i portem do 
pobierania próbek moczu

2,0 l / 140 cm 213560 12,35 13,34

SpeediCath® jest dostępny w wielu wariantach,  
o różnych rozmiarach i końcówkach
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SpeediCath® – gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny – pakowany po 30 sztuk.

Kolor złączki Rozmiar

Męski
Nelaton

40 cm

Męski 
Tiemann

40 cm

Dla  
kobiet
20 cm

Dla  
chłopców

30 cm
Dziecięcy

20 cm

cena 
netto  
zł/szt.

VAT 
(%)

cena 
brutto  
zł/szt.

zielony CH 06 285060 286060 287060

4,95 8 5,35

niebieski CH 08 284080 285080 286080 287080

czarny CH 10 284100 284900 285100 286100 287100

biały CH 12 284120 284920 285120 286120

zielony CH 14 284140 284940 285140

pomarańczowy CH 16 284160 285160

czerwony CH 18 284180
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