
SpeediCath®  
Standard w cewnikowaniu przerywanym



Speedicath wyznacza globalny standard w cewnikowaniu 

przerywanym od prawie 15 lat. Naszą ambicją jest dobre zrozumienie 

potrzeb pacjentów i oferowanie innowacyjnych rozwiązań.

Cewnik to po 
prostu cewnik. 
Wyjątkiem jest 
SpeediCath®
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Korzyści SpeediCath: 

1. Gotowy do natychmiastowego użycia 

i łatwy w stosowaniu

2. Minimalizuje ryzyko zakażeń układu 

moczowego

3. Opracowany, aby zmniejszyć tarcie 

i zwiększyć komfort

4. Korzyści zostały potwierdzone 

w badaniach klinicznych. Jest 

preferowany przez użytkowników

SpeediCath jest sterylnym cewnikiem z hydrofi lową powłoką. 

Został zaprojektowany nie tylko w celu opróżniania pęcherza 

moczowego, ale także w celu zwiększenia komfortu 

i bezpieczeństwa. Dowiedziono, że jest to wybór godny zaufania, 

który oferuje unikalne rozwiązanie potrzeb pacjentów.

SpeediCath® wyznacza standard
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1. Gotowy do natychmiastowego użycia 

i łatwy w stosowaniu 

Gotowy do 

natychmiastowego użycia

Wybierając SpeediCath® pacjent eliminuje sze-

reg czasochłonnych etapów przygotowania ce-

wnika do użycia. SpeediCath jest gotowy do 

natychmiastowego użycia od razu po wyjęciu 

z opakowania – nie ma potrzeby dodawania 

wody lub substancji nawilżającej (poślizgowej).

Łatwy w stosowaniu

Cewniki SpeediCath oferują intuicyjną obsługę, 

są szybkie i łatwe w użyciu. Elementy mocujące 

zapewniają, że cewnik nie ulegnie 

przemieszczeniu. Zamieszczone na opakowaniu 

okrągłe uszko ułatwia jego otwieranie przez 

osoby z ograniczoną sprawnością dłoni.
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2. Minimalizuje ryzyko zakażeń układu 

moczowego

SpeediCath®
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21% różnicaW czasie hospitalizacji SpeediCath 
zmniejsza ryzyko zakażeń układu 
moczowego o 21%1.

SpeediCath powoduje, że u 50% 
pacjentów nie wystąpiło zakażenie 
układu moczowego po upływie roku 
stosowania2.

SpeediCath® 
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Cewniki SpeediCath® redukują ryzyko zakażeń układu moczowego w porównaniu z cewnikami 

bez powłoki hydrofi lowej, zarówno w czasie hospitalizacji, jak i w warunkach domowych.

Rycina 1. 1

Rycina 2. 2

n=224

n=123
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3. Opracowany, aby zmniejszyć tarcie 

i zwiększyć komfort 

Unikalna powłoka hydrofi lowa

Cewniki SpeediCath® posiadają unikalną, 

opatentowaną powłokę hydrofi lową, 

pokrywającą powierzchnię cewnika, co 

zapewnia gładkie i jednolite nawilżenie.

Hydrofi lowa powłoka oznacza, że cewnik 

SpeediCath wymaga mniejszej siły tarcia 

podczas wyjmowania, w porównaniu 

z cewnikami niepowlekanymi oraz z innymi 

cewnikami z powłoką hydrofi lową.3 

Wypolerowane oczka
 

SpeediCath posiada wypolerowane oczka, które 

sprawiają, że powierzchnia cewnika jest gładka, 

co minimalizuje ryzyko uszkodzenia cewki 

moczowej.

Nie zawiera PVC i ftalanów
 

Cewniki SpeediCath nie zawierają PVC i ftalanów, 

dzięki czemu, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 

pacjenta i nie wywierają niekorzystnego wpływu 

na środowisko.  

 

Tradycyjna hydrofi lowa 

powłoka.

Powłoka hydrofi lowa 

SpeediCath.                        

Standardowe oczko.                                                         Wypolerowane oczko 

SpeediCath.           

6



4. Korzyści potwierdzone w badaniach 

klinicznych, preferowane przez 

użytkowników 

SpeediCath® jest zdecydowanie najczęściej 

sprzedawanym cewnikiem w Europie*. Szereg 

badań klinicznych1-4 pokazuje, że użytkownicy 

preferują cewnik SpeediCath, ponieważ:

• Jest wygodny

• Jest dyskretny

• Jest szybki w użyciu 

Rycina 3.4
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SzybkośćWygoda/Dyskrecja

12%

88%
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76%

     SpeediCath 
GOTOWY DO UŻYCIA cewnik 

z powłoką hydrofilową 

     Tradycyjny
Cewnik hydrofilowy 

Ogólna preferencja

p<0,01

p<0,05

*Dane dotyczące sprzedaży fi rm Coloplast, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13.

n=27

7



Piśmiennictwo:

1.  Cardenas et al: Intermittent catheterization with a hydrophilic-coated catheter delays the occurrence of urinary tract infection in patients with acute spinal cord injury: 

A prospective, randomized, parallel, multi-centre trial. PM R 2011; 3:408-417.

2. De Ridder DJMK et al.: Intermittent catheterisation with hydrophilic coated catheters (SpeediCath) reduces the risk of urinary tract infection in spinal cord injured 

patients: A prospective randomized parallel comparative trial. European Urology 2005 Vol. 48 (6), p 991-995.

3. Stensballe J. et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, cross-

over study of three different types of catheters. European Urology 2005, Vol. 48 (6) p. 978-983.

4. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001; 10:325 -329.

Rodzina cewników SpeediCath®.  

Szczegółowe informacje o produkcie

SpeediCath® – gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny

Rozmiar
Męski

Nelaton

Męski

Tiemann
Kobiecy Dla chłopców Dziecięcy

CH 06 285060 286060 287060

CH 08 284080 285080 286080 287080

CH 10 281000 284900 285100 286100 287100

CH 12 284120 284920 285120 286120

CH 14 284140 284940 285140

CH 16 284160 285160

CH 18 284180

Coloplast Sp. z o.o. 

ul. Infl ancka 4 

00-189 Warszawa 

tel. (22) 535 60 00

fax (22) 535 60 74

www.coloplast.pl

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca 

z użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania do osobistych potrzeb. Nasze rozwiązania dostarczamy osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu 

oraz ranami trudno gojącymi. Pracujemy na całym świecie, zatrudniając blisko 8000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 10/2014. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Infl ancka 4, 00-189 Warszawa.

800 269 579

Telefoniczne
Centrum 
Pacjenta
Coloplast



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Donnelley_coated_v1pap)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.38889
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Creo PDF Pages'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


