
SpeediCath®

Cewnik gotowy do natychmiastowego użycia





Co to jest cewnikowanie 
przerywane?
Stosowanie cewnika w celu opróżnienia pęcherza moczowego

Cewnikowanie przerywane to proces regularnego stosowania cewnika jednorazowego 

w celu opróżniania pęcherza moczowego.

Istnieje szereg przyczyn, które powodują, że niektóre osoby nie mogą oddać moczu 

bez pomocy cewnika. Może to być spowodowane uszkodzeniem układu nerwowego, 

może być skutkiem problemów dotyczących kręgosłupa lub wiązać się z wrodzonym 

schorzeniem.

Niezależnie od przyczyny, jeśli mocz pozostaje zbyt długo w pęcherzu, istnieje ryzyko, 

że ulegnie tam niekorzystnym zmianom. Może to sprzyjać namnażaniu się bakterii 

i prowadzić do zakażenia układu moczowego, a nawet uszkodzenia nerek.

Pęcherz moczowy należy opróżniać tak często, jak przy prawidłowo funkcjonującym 

pęcherzu moczowym (4-6 razy dziennie), stosując cewnikowanie przerywane. 

SpeediCath® umożliwia opróżnianie pęcherza w momencie najbardziej odpowiednim 

dla danej osoby i jej trybu życia.

Niniejsza ulotka została zaprojektowana tak, aby odpowiedzieć na niektóre 

z najczęstszych pytań, jakie zadaje użytkownik oraz aby pomóc wprowadzić procedurę 

cewnikowania do codziennej praktyki.
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Układ 
moczowy
Układ moczowy składa się z dwóch nerek, 

dwóch moczowodów, pęcherza moczowego, 

zwieracza i cewki moczowej. Zadaniem nerek 

jest fi ltrowanie krwi, aby usunąć z niej 

produkty przemiany materii. W tym celu 

powstaje mocz. Mocz odpływa z nerek 

do pęcherza moczowego, gdzie jest 

przechowywany.

Mocz musi być usuwany przez cewkę 

moczową 4-6 razy dziennie lub z częstością 

zalecaną przez lekarza i pielęgniarkę. Jeśli 

pęcherz moczowy nie będzie opróżniany 

wystarczająco często, mocz ulegnie 

niekorzystnym zmianom. Bakterie w pęcherzu 

moczowym zaczną się mnożyć, co może 

prowadzić do zakażenia dróg moczowych.
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Układ moczowy 
– kobieta
1 Nerki

2 Moczowody

3  Pęcherz 

moczowy

4 Zwieracz

5  Cewka

 moczowa

Układ moczowy 
– mężczyzna
1 Nerki

2 Moczowody

3  Pęcherz 

moczowy

4 Zwieracz

5  Cewka 

moczowa

6  Prostata 

(stercz, gruczoł 

krokowy)
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SpeediCath® 
wyznacza standard
SpeediCath odróżnia się od innych 

cewników. Po wyjęciu z opakowania jest 

gotowy do natychmiastowego użycia, bez 

konieczności dodawania wody lub substancji 

nawilżającej (poślizgowej), co umożliwia 

opróżnianie pęcherza moczowego 

w momencie dogodnym dla pacjenta. 

Dowiedziono, że jest to niezawodny wybór. 

Korzyści ze stosowania SpeediCath:

•  Gotowy do natychmiastowego użycia 

i łatwy w stosowaniu

•  Minimalizuje ryzyko zakażeń 

układu moczowego

• Gładki i wygodny w stosowaniu

• Preferowany przez użytkowników

5



Wygodny

Gotowy do natychmiastowego użycia 
SpeediCath® jest gotowy do 

natychmiastowego użycia od razu po wyjęciu 

z opakowania. Dzięki unikalnej hydrofi lowej 

powłoce działa bez potrzeby dodawania 

wody lub substancji nawilżającej 

(poślizgowej). Nie istnieje szybsze lub 

prostsze rozwiązanie.

Łatwy w stosowaniu
SpeediCath jest zarówno szybki, jak i łatwy 

w stosowaniu.

Zamieszczone na opakowaniu okrągłe uszko 

ułatwia jego otwieranie, a elementy mocujące 

zapewniają, że cewnik pozostanie na miejscu. 

Ponadto SpeediCath można w razie potrzeby 

w łatwy sposób połączyć z workiem do 

zbiórki moczu.
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Bezpieczny 

Dowiedziono, że minimalizuje ryzyko 
infekcji układu moczowego 
Dowiedziono, że SpeediCath® znamiennie 

zmniejsza ryzyko zakażenia układu 

moczowego w porównaniu do cewników 

niepowlekanych oraz innych cewników 

z powłoką hydrofi lową.2,3 

Gładki i wygodny w użyciu 

Cewniki SpeediCath posiadają unikalną 

opatentowaną hydrofi lową powłokę, która 

powoduje, że powierzchnia cewnika jest 

bardzo gładka i zapewnia wygodne 

wprowadzenie cewnika oraz łagodne jego 

usunięcie z pęcherza, wymagające niewielkiej 

siły tarcia.4

SpeediCath posiada także wypolerowane 

oczka, które powodują, że powierzchnia 

cewnika jest gładka, co minimalizuje ryzyko 

uszkodzenia cewki moczowej.2,3

SpeediCath nie zawiera PVC i ftalanów, dzięki 

czemu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 

użytkowników. 
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SpeediCath® preferowany 
przez użytkowników
SpeediCath jest zdecydowanie najczęściej sprzedawanym cewnikiem 

w Europie1. Rzeczywiście, użytkownicy preferują SpeediCath 

w porównaniu z tradycyjnymi, cewnikami niepowlekanymi.2-5

Cewnik SpeediCath jest preferowany, ponieważ:

• Jest wygodny

• Jest łatwy w stosowaniu

• Jest dyskretny

• Jest szybki w użyciu
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Jak stosować  
SpeediCath®

Przed użyciem zawsze należy zapoznać się z dokumentem „Instrukcja 

użytkowania”, która znajduje się w opakowaniu produktu.

Kobiety
1.  Należy delikatnie rozchylić wargi sromowe, aby uwidocznić ujście 

cewki moczowej. Następnie przemyć okolicę sromu, kierując się od 

przodu ku tyłowi, aby nie przenosić bakterii z odbytu w okolice ujścia 

cewki moczowej, gdyż może to wywołać zakażenie.

2.   Należy delikatnie wprowadzić cewnik do cewki moczowej. 

Kontynuować wprowadanie cewnika do pęcherza moczowego, aż 

zacznie wypływać mocz.

Mężczyźni
1.  Należy delikatnie odciągnąć napletek i umyć żołądź penisa. W trakcie 

mycia wykonywać ruch na zewnątrz, rozpoczynając od ujścia cewki 

moczowej.

2.  Należy unieść penis, aby wyprostować cewkę moczową. Delikatnie 

ucisnąć główkę penisa, aby otworzyć ujście cewki moczowej. 

Delikatnie wprowadzić cewnik do cewki moczowej. Naturalne jest 

wyczuwanie pewnego oporu, gdy cewnik dochodzi do zwieracza lub 

gruczołu krokowego (prostaty, stercza). Należy kontynuować 

wprowadzanie cewnika do pęcherza moczowego, aż zacznie 

wypływać mocz.
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Pytania i odpowiedzi

1  Jak często należy wykonywać cewnikowanie?
Około 4-6 razy dziennie lub z częstością 

zalecaną przez lekarza lub pielęgniarkę. Należy 

wykonywać cewnikowanie z taką samą 

częstością, jak przy prawidłowo funkcjonującym 

pęcherzu moczowym.

2  Jaki rozmiar cewnika należy stosować? 
Ważne jest, aby stosować właściwy cewnik 

i właściwy rozmiar. Personel medyczny pomoże 

dobrać właściwy cewnik.

3  Jakie należy podjąć kroki, gdy nie jest 
możliwe wprowadzenie cewnika?
W przypadku niepowodzenia nie należy 

denerwować się lub wpadać w panikę. Należy 

się rozluźnić i odczekać kilka minut przed 

podjęciem kolejnej próby cewnikowania. 

Korzystna może być ciepła kąpiel. Jeśli problem 

z wprowadzeniem cewnika powtarza się, należy 

skontaktować się z personelem medycznym.

4  Ile płynów należy wypijać w ciągu dnia?
Należy wypijać około 1,5-2 litry płynów dziennie. 

Kolor moczu pomoże ustalić, czy wypijana ilość 

płynów jest właściwa. Jeśli użytkownik pije 

odpowiednią ilość płynów, kolor moczu będzie 

jasny.

5  Jak ma postępować pacjent, który dużo 
podróżuje?
Cewniki SpeediCath® nie są dostępne we 

wszystkich regionach lub krajach, a nawet 

jeśli są, użytkownik wolałby nie troszczyć się 

o receptę od lekarza, gdy jest z dala od 

domu. Należy zabrać ze sobą tyle cewników, 

ile wymaga tego czas trwania podróży. Aby 

uniknąć problemów celnych, można poprosić 

lekarza o pisemne potwierdzenie, że cewniki 

są pacjentowi potrzebne z powodów 

medycznych i że przeznaczone są do jego 

osobistego użytku.

6  Czy są jakieś objawy, które mogą 
zaniepokoić?
Tak, jeśli użytkownik zauważy któryś z niżej 

wymienionych objawów, powinien 

skontaktować się z osobą profesjonalnie 

związaną z ochroną zdrowia: jeśli mocz jest 

mętny, ciemno zabarwiony, ma nieprzyjemny 

zapach, jeśli wystąpi uczucie pieczenia przy 

oddawaniu moczu lub cewnikowaniu lub jeśli 

potrzeba oddania moczu występuje częściej 

i jest nagląca. Podobnie, jeśli wystąpi 

gorączka, może to być objaw infekcji i należy 

wówczas zwrócić się o poradę do lekarza.

7  Jak należy postępować, gdy nie jest 
możliwe wyjęcie cewnika?
Jest to rzadka sytuacja, ale jeśli się wydarzy, 

należy zachować spokój. Należy się rozluźnić 

i po 5-10 minutach podjąć następną próbę 

wyjęcia cewnika. Kaszel często pomaga 

rozluźnić mięśnie, co ułatwia wyjęcie cewnika.



Szczegółowe informacje 
o produkcie
Rodzina cewników SpeediCath®.

Piśmiennictwo:

1. SpeediCath is the most sold catheter brand in Europe. Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13

2.  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.

3.  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.

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

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

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

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 284100 284900 285100 286100 287100

CH 12 284120 284920 285120 286120

CH 14 284140 284940 285140

CH 16 284160 285160

CH 18 284180
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Coloplast opracowuje produkty 

i usługi, które ułatwiają 

funkcjonowanie ludziom 

cierpiącym na choroby o bardzo 

osobistej i intymnej naturze. Dzięki 

ścisłej współpracy 

z użytkownikami naszych 

produktów tworzymy rozwiązania, 

które są dostosowane do ich 

specyfi cznych potrzeb. Nazywamy 

to intymną opieką zdrowotną.

Nasza działalność obejmuje 

pielęgnację stomii, opiekę 

w urologii i nietrzymaniu moczu 

oraz pielęgnację skóry i ran. 

Działamy globalnie i zatrudniamy 

ponad 8000 osób.

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
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