
Producător: Coloplast, Danemarca.
Facem viața mai simplă persoanelor cu nevoi speciale

PRODUSE PENTRU
RETENȚIE URINARĂ

- Catetere urinare



De ce Medical Express? 

Toate produsele se pot achiziționa online pe www.medicalexpress.ro
Suntem unici importatori în România ai celor mai mari producători internaționali
Suntem prezenți în fiecare județ din țară!
Oferim consiliere gratuită printr-o echipă de specialiști
Venim continuu mai aproape de dumneavoastră, prin deschidere de sedii noi.
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Caracteristici
- Gata de utilizat imediat după desfacerea ambalajului;
- Confecționate din poliuretan (PU);
- Lubrifiere uniformă, stabilă cu polivinilpirolidonă (PVP);
- Orificii cu margini fine, bine lubrifiate, cu perforare radială, dispuse spre vârful cateterului;
- Lubrifierea cateterului se realizează după perforarea ochiurilor, procedeu unic și special
dezvoltat pentru cateterul SpeediCath;
- Ambalate individual în solutie salină sterilă;
- Osmolaritate constantă în timpul autocateterizării, 400 mOsm/l, asemănătoare țesutului uman

Avantaje şi beneficii
- Nu necesită nici un fel de pregătire în prealabil a cateterului, scurtând timpul de utilizare, fără timp de așteptare pentru
activarea lubrifiantului;
- Lubrifiantul hidrofil (PVP) asigură o frecare redusă între cateter și mucoasa uretrală în timpul autocateterizării, fără risc
de leziuni uretrale;
- Folosirea cateterului SpeediCath pe termen lung diminuează riscul de apariție a complicațiilor tractului urinar;
- Confort deosebit datorat orificiilor fine, bine lubrifiate, cu perforare radială, care impiedica patrunderea mucoasei uretrale în
interiorul cateterului și reduc riscul de apariție a leziunilor uretrale;
- Flexibil: poate fi pliat pentru a încapea într-un buzunar sau într-o geantă de dimensiuni reduse.
- Plierea cateterului este recomandată pentru o perioadă de maxim 3 ore.

Catetere gata de utilizat, lubrifiate, Coloplast, cea mai sigură, simplă și vândută
metodă de cateterizare.

Mărime Cod Nelaton
bărbați

Cod Nelaton
femei

Cod Nelaton
bărbați

10 CH

12 CH

14 CH

16 CH

28410

28412

28414

28416

28510

28512

28414 28494

Catetere SpeediCath

1
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Caracteristici
- vârf curbat
- confecţionate din policlorură de vinil (PVC)
- lubrifiate cu polivinilpirolidonă (PVP)
- prevăzute cu conector colorat codat, specifi c diferitelor mărimi
- orificii cu margini fine, rotunde şi lubrifiate dispuse in varful
cateteruluide unică utilizare
- ambalate individual, sterile

Avantaje şi beneficii
- Risc redus de infecţii urinare şi de dezvoltare a bacteriuriei
- Previn afectarea tractului urinar superior
- Permit păstrarea funcţiei de “rezervor” a vezicii urinare
- Termosensibile, permit ajustarea individuală a rigidităţii
- Grad redus de frecare între cateter şi mucoasa uretrală
- Risc redus de complicaţii uretrale
- Oferă independenţă şi libertate de mişcare
- Simplu şi uşor de folosit

Indicații
- Cateterism intermitent la pacientii cu adenom de prostata
- Cateterism intermitent curat (CIC) pentru retentie urinara la 
pacientii cu vezica neurologica
- Cateterism la pacientii cu spina bifida/scleroza multipla si 
retentie urinara
- Cateterism in obstructii ureterale, sau retentia urinara 
postoperatorie
- Cateterism pentru stricturi uretrale severe in care sondele 
Foley nu pot fi inserate
- Cateterism uretro-vezical cu scop evacuator
- Instilatii vezicale in tratamentul tumorilor vezicale
- Vezica neurogena

Mărime Cod

12 CH

14 CH

16 CH

5382

5384

5386

Catetere EasiCath Tiemann
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Caracteristici
- confectionate din policlorura de vinil (PVC)
- lubrifiate cu polivinilpirolidona (PVP)
- prevazute cu conector colorat codat, specific diferitelor marimi
- orificii cu margini fine, rotunde si lubrifiate, dispuse in vârful
cateterului de unica utilizare
- ambalate individual, sterile

Avantaje şi beneficii
- Risc redus de infecţii urinare şi de dezvoltare a bacteriuriei
- Previn afectarea tractului urinar superior
- Permit păstrarea funcţiei de “rezervor” a vezicii urinare
- Termosensibile, permit ajustarea individuală a rigidităţii
- Grad redus de frecare între cateter şi mucoasa uretrală
- Risc redus de complicaţii uretrale
- Oferă independenţă şi libertate de mişcare
- Simplu şi uşor de folosit

Indicații
- Cateterism intermitent curat (CIC)  pentru retenție urinară la 
pacienții cu vezică neurologică
- Cateterism uretro-vezical evacuator în cazuri dificile, 
traumatisme vertebro-medulare
- Cateterism la pacienții cu spină bifidă/scleroză multiplă și 
retenție urinară
- Cateterism în obstrucții ureterale sau retenția urinară 
postoperatorie
- Cateterism pentru stricturi uretrale severe în care sondele 
Foley nu pot fi inserate
- Cateterism uretro-vezical cu scop evacuator
- Instilații vezicale în tratamentul tumorilor vezicale
- Vezică neurogenă

Mărime Cod bărbați Cod femei Cod copii

06 CH

08 CH

10 CH

12 CH

14 CH

16 CH
18 CH

20 CH

22 CH

5352

5354

5356
5358

5360

5362

5348

5350

5372

5374

5376

5368

5370

5008

5006

5010

Catetere EasiCath Nelaton
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GAME DE PRODUSE MEDICAL EXPRESS:

Protezare stomii Retenție urinară Incontinență urinară

Plase chirurgicale Staplere
Dispozitive de îngrijire

la domiciliu

Proteze externe
de sân Orteze

Fotolii rulante
și dispozitive de mers



Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr 35, parter, Sector 5, Bucureşti

Tel: 031 433 6111 sau 031 433 6133
Fax: 021 410 55 83

Mobil: 0726 334 225

E-mail: office@medicalexpress.ro
Relaţii clienţi: clienti@medicalexpress.ro

Program: L-V: 9.00-17.30

DATE DE CONTACT
SEDIU CENTRAL


