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Coloplast SpeediCath hydrofilowy cewnik urologiczny
Tiemann - CH10 (284900)
 

Cena: 5,35 pln

Opis słownikowy

Producent Coloplast

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.096.00.HG, P.096.01.HG

Opis produktu
 

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.

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

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Gotowy do natychmiastowego użycia
SeediCath® jest gotowy do natychmiastowego użycia od razu po wyjęciu opakowania. Dzięki unikalnej hydrofilowej 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.

 

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 hydrofilową.

 

Gładki i wygodny w użyciu
Cewniki SpeediCath posiadają unikalną opatentowaną hydrofilową powłokę, która powoduje, że powierzchnia cewnika jest bardzo
gładka i zapewnia wygodne wprowadzenie cewnika oraz łagodne jego usunięcie z pęcherza, wymagające niewielkiej siły tarcia.

SpeediCath posiada także wypolerowane oczka, które powodują, że powierzchnia cewnika jest gładka, co minimalizuje ryzyko
uszkodzenia cewki moczowej.

SpeediCath nie zawiera PVC i ftalanów, dzięki czemu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

 

Rozmiar: CH10 / 3,3 mm

Nr katalogowy: 284900
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