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Ny version av SpeediCath® katetrar 
Uppdaterad - klar vätska utan risk för fläckar på 
textilier 
 
 
Vi kommer snart i din region att lansera vår nya version av SpeediCath katetrar, 
anpassade för den svenska marknaden. De nya katetrarna har klar vätska som 
garanterat inte ger fläckar, samtidigt som katetrarna visuellt har uppdaterats.  
 
Klar vätska och visuell uppdatering  
Utöver det faktum att alla katetrar nu kommer med klar/färglös vätska, så har vi 
uppdaterat katetermaterialet för att säkerställa att alla nya SpeediCath katetrar 
tillverkas av ofärgat material. Den visuella förändringen är liten, men kan 
komma att noteras av kateteteranvändare och vi vill därför att du ska vara 
informerad om detta.  
 
De nya SpeediCath katetrarna har samma funktion, prestanda och förpackning 
som tidigare men kommer med följande ytterligare fördelar: 

• Den uppdaterade vätskan lämnar inte fläckar på textilier 
 

• Klar/färglös vätska i alla kateterförpackningar – tidigare har vi haft en 
gulaktig ton på vätskan 
 

• Transparent eller frostat genomskinligt katetermaterial på alla modeller – 
utan den blå/gröna tonen på plastmaterialet 

 
• Helhetsintrycket av den öppnade, exponerade katetern, kommer vara 

klar/färglös 
 
Nya artikelnummer 
Vi kommer ändra artikelnummer för de nya SpeediCath katetrarna och har 
bifogat en tabell på kommande två sidor, där du får en översikt på alla 
upphandlade SpeediCath produkterna. 
  
Frågor & support  
Om du skulle ha några frågor med anledning av ovanstående information, 
kontakta distriktsansvarig Ulf Zimmerman, 072-720 02 71 alt. 
seuz@coloplast.com eller Tony Frännfors, 070-916 87 98 alt. 
setofr@coloplast.com 
 
 

Varför en ny version? 

Vi har lyssnat till våra svenska kunder och 

har uppgraderat våra katetrar så de möter 

lokala önskemål. 

Vilka är de visuella förändringarna? 

Vi har tagit bort en substans som gjort 

katetrarna blå-/grönaktiga i sin ”råa” form, 

innan de får sitt ytskikt.  Alla katetrar kommer 

vara klara/färglösa. Vätskan i förpackningen 

kommer också att vara klar/färglös. 

Hur vet jag om min kateter är av den nya 

versionen? 

Förpackningen har ett klistermärke märkt ”Ny 

SpeediCath! Klar vätska utan risk för fläckar”. 

Vidare så ser du det på artikelnumret där sista 

siffran är utbytt till 9, xxxxx9. 

Förändras funktionalitet och prestanda hos 

de nya versionerna av katetrar? 

Nej. Funktionalitet och prestanda kvarstår på 

exakt samma sätt. Du kommer dock få den 

extra fördelen av att den klara, uppdaterade 

vätskan inte ger fläckar. 

Den nya vätskan, PEG-vätska, vad är det?  

PEG (polyetylenglykol) är den nya vätskan 

som våra katetrar ligger i. Den ersätter vår 

tidigare vätska PVP (polyvinylpyrrolidon) och 

den stora skillnaden är att den är klar istället 

för gulaktig och inte riskerar att fläcka kläder 

eller textilier. I övrigt har den samma funktion 

som tidigare vätska.   
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  Produkt 
Coloplasts nya 
artikelnummer 

  

  SpeediCath Standard, 20 cm    

  SPEEDICATH Standard ch 08 Nelaton , Längd 200 mm 285089   

  SPEEDICATH Standard ch 10 Nelaton , Längd 200 mm 285109   

  SPEEDICATH Standard ch 12 Nelaton , Längd 200 mm 285129   

  SPEEDICATH Standard ch 14 Nelaton , Längd 200 mm 285149   

  SPEEDICATH Standard ch 16 Nelaton , Längd 200 mm 285169   

      

  SpeediCath Standard, 40 cm    

  SPEEDICATH Standard ch 08 Nelaton, Längd 400 mm 284089   

  SPEEDICATH Standard ch 10 Nelaton, Längd 400 mm 284109   

  SPEEDICATH Standard ch 12 Nelaton, Längd 400 mm 284129   

  SPEEDICATH Standard ch 14 Nelaton, Längd 400 mm 284149   

  SPEEDICATH Standard ch 16 Nelaton, Längd 400 mm 284169   

  SPEEDICATH Standard ch 18 Nelaton, Längd 400 mm 284189   

      

  SpeediCath Standard Tiemann*    

  SPEEDICATH Standard ch 12 Tiemann, Längd 400 mm 284929   

  SPEEDICATH Standard ch 14 Tiemann, Längd 400 mm 284949   

  SPEEDICATH Standard ch 16 Tiemann, Längd 400 mm 284969   

      

  SpeediCath Compact Female*    

  SPEEDICATH Compact ch 08, Längd 70 mm 285789   

  SPEEDICATH Compact ch 10, Längd 70 mm 285809   

  SPEEDICATH Compact ch 12, Längd 70 mm 285829   

  SPEEDICATH Compact ch 14, Längd 70 mm 285849   

 
  SpeediCath Compact Eve    

  SPEEDICATH Compact Eve ch 12, längd 90 mm 281129   

  SPEEDICATH Compact Eve ch 14, längd 90 mm 281149   

      

  SpeediCath Flex*    

  SPEEDICATH Flex ch 10 Olivtip - fickformat 44 cm 289109   

  SPEEDICATH Flex ch 12 Olivtip - fickformat 44 cm 289129   

 SPEEDICATH Flex ch 14 Olivtip - fickformat 44 cm 289149  

  SPEEDICATH Flex ch 16 Olivtip - standardformat 44 cm 289169   
     

  SpeediCath Compact Male*    

  SPEEDICATH Compact Male Ch 12/18 286929   

      

 
*=Specialsortiment 


