
EasiCath 
Łatwiejsze samocewnikowanie każdego dnia

Bezpieczeństwo

Cewniki EasiCath są bezpiecznym i wygodnym 
rozwiązaniem w przypadkach dysfunkcji w oddawaniu 
moczu. EasiCath jest cewnikiem posiadającym powlekane 
otwory drenażowe, co w jeszcze większym stopniu 
zmniejsza tarcie i redukuje ryzyko urazów cewki moczowej 
zarówno w czasie wprowadzania jak też podczas jego 
wyjmowania. Powlekana powierzchnia cewnika zapewnia 
minimalne tarcie i redukuje ryzyko urazów 
długoterminowych.

Komfort

EasiCath jest łatwy w użyciu. Poprzez zanurzenie w wodzie 
na 30 sekund aktywuje się specjalną powłokę, która czyni 
cewnik tak gładkim, że ledwie można go wyczuć po 
włożeniu do cewki moczowej. Jeśli jesteś daleko od toalety, 
cewnik EasiCath można również połączyć z workiem do 
zbiórki moczu.

Czyste cewnikowanie przerywane CIC  
(Clean Intermittent Catheterisation) zwane 
także samocewnikowaniem uznawane jest 
za najlepszą metodę opróżniania pęcherza. 
Stosowanie jej znacznie obniża ryzyko 
występowania infekcji dróg moczowych, a tym 
samym zmniejsza ryzyko uszkodzenia nerek.

EasiCath - cewnik jednorazowy powlekany

symbol nazwa kod rozmiar

Cewnik jednorazowy 
powlekany 
Nelaton Dziecięcy

5008 CH   8

5010 CH 10

Cewnik jednorazowy 
powlekany 
Nelaton  
dla Mężczyzn

5350 CH 10

5352 CH 12

5354 CH 14

Cewnik jednorazowy 
powlekany 
Nelaton dla Kobiet

5370 CH 10

5372 CH 12

5374 CH 14
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EasiCath 
Łatwiejsze samocewnikowanie każdego dnia

Cewnik  
niepowlekany

Niski 
współczynnik tarcia

Wysoki  
współczynnik tarcia

Budowa i zasada działania cewnika EasiCath

Cewnik EasiCath jest przeznaczony do czystego cewnikowania 
przerywanego CIC (Clean Intermittent Catheterisation) bez użycia 
dodatkowego żelu zarówno dla mężczyzn, kobiet, jak i dzieci.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii cewnik EasiCath został 
pokryty jednorodną warstwą powlekającą, która umożliwia bezpieczne 
używanie cewnika bez dodatkowego żelu. Warstwa powlekająca 
składa się z poliwinylopyrolidonu i mocznika. 

Poliwinylopyrolidon (PWP) jest polimerem hydrofilowym, który 
aktywuje się, gdy wchodzi w kontakt z wodą (H2O) lub płynem 
fizjologicznym uzyskując gładkość o niskim współczynniku tarcia. 

Mocznik jest substancją naturalną występującą w organizmie ludzkim. 
Ma właściwości nawilżające i przyczynia się do zmiękczania 
powierzchni, na które jest nakładany. Po 30 sekundach od zanurzenia 
w wodzie warstwa powlekająca cewnik EasiCath przekształca się 
w jednorodny żel umożliwiający delikatne i bezpieczne wprowadzenie 
go do cewki moczowej. 

Przed 
zanurzeniem 
w wodzie

Cewnik 
podstawowy
z polichlorku 
winylu (PWC)

(PWP  
+ MOCZNIK  
+ H2O)

Warstwa powlekająca 
z poliwinylopyrolidonu 
z mocznikiem  
(PWP + MOCZNIK)

PWP pochłania cząsteczki 
wody tworząc jednorodną 
warstwę powlekającą 
o idealnym poślizgu

30 sekund 
po zanurzeniu 
w wodzie

cewnik podstawowy

warstwa powlekająca

PWC

PWP + mocznik
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EasiCath – jednorodna 
warstwa powlekająca 
– gładkość i poślizg

Jednorodna warstwa powlekająca EasiCath 
zmniejsza tarcie pomiędzy cewnikiem a błoną 
śluzową cewki moczowej i umożliwia łatwe 
i bezpieczne wprowadzenie cewnika bez 
dodatkowego żelu.


