SpeediCath®
Standard w cewnikowaniu przerywanym

Cewnik to po
prostu cewnik.
Wyjątkiem jest
®
SpeediCath
Speedicath wyznacza globalny standard w cewnikowaniu
przerywanym od prawie 15 lat. Naszą ambicją jest dobre zrozumienie
potrzeb pacjentów i oferowanie innowacyjnych rozwiązań.
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SpeediCath® wyznacza standard
SpeediCath jest sterylnym cewnikiem z hydroﬁlową 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.

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
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1. Gotowy do natychmiastowego użycia
i łatwy w stosowaniu
Gotowy do
natychmiastowego użycia
Wybierając SpeediCath® pacjent eliminuje szereg czasochłonnych etapów przygotowania cewnika 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
Cewniki SpeediCath® redukują ryzyko zakażeń układu moczowego w porównaniu z cewnikami
bez powłoki hydroﬁlowej, zarówno w czasie hospitalizacji, jak i w warunkach domowych.
21% różnica
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Częstość występowania na miesiąc

W czasie hospitalizacji SpeediCath
zmniejsza ryzyko zakażeń układu
moczowego o 21%1.
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50% różnica
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SpeediCath powoduje, że u 50%
pacjentów nie wystąpiło zakażenie
układu moczowego po upływie roku
stosowania2.
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3. Opracowany, aby zmniejszyć tarcie
i zwiększyć komfort
Unikalna powłoka hydroﬁlowa
Cewniki SpeediCath® posiadają unikalną,
opatentowaną powłokę hydroﬁlową,
pokrywającą powierzchnię cewnika, co
zapewnia gładkie i jednolite nawilżenie.
Hydroﬁlowa powłoka oznacza, że cewnik
SpeediCath wymaga mniejszej siły tarcia
podczas wyjmowania, w porównaniu
z cewnikami niepowlekanymi oraz z innymi
cewnikami z powłoką hydroﬁlową.3

Tradycyjna hydroﬁlowa
powłoka.

Powłoka hydroﬁlowa
SpeediCath.

Standardowe oczko.

Wypolerowane oczko
SpeediCath.

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.
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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:
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*Dane dotyczące sprzedaży ﬁrm Coloplast, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13.
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Szczegółowe informacje o produkcie
Rodzina cewników SpeediCath®.

SpeediCath® – gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny
Rozmiar

Męski

Męski

Nelaton

Tiemann

Kobiecy

Dla chłopców

Dziecięcy

285060
285080

286060
286080

287060
287080
287100

CH 06
CH 08

284080

CH 10

281000

284900

285100

286100

CH 12

284120

284920

285120

286120

CH 14

284140

284940

CH 16

284160

CH 18

284180

285140
285160
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Telefoniczne
Centrum
Pacjenta
Coloplast

800 269 579

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. Inﬂancka 4, 00-189 Warszawa.
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