
SpeediCath®

Vi setter standarden
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Sannheten er: 
Det er kompakt, men det er ikke den 
eneste grunnen til at jeg liker det.

Mann

Hans Jørn, 
  kateterbruker 
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Alle våre katetre har nemlig en ting til felles - de er designet med tanke på 
brukernes behov. Med dette i fokus har SpeediCath blitt den største merkevaren 
innen kateter på det europeiske markedet.2

Det finnes en rekke grunner til at SpeediCath® 
katetre er de mest foretrukne i Europa2

Å leve opp til brukernes behov
Behovene hos kateterbrukere er forskjellige. Faktorer 
som håndfunksjon og mobilitet, bekymringer om  
hygiene og diskresjon spiller en viktig rolle i brukernes 
aksept ved å skulle kateterisere. Vi tror at ved å kunne 
tilby et bredt sortiment tilpasset brukernes hverdag, 
vil de lykkes med intermitterende kateterisering.

Unik overflatebehandling for optimal komfort
Alle SpeediCath katetre har en unik hydrofil over-
flatebehandling som også dekker de polerte kateter- 
øynene. Dette sikrer en skånsom kateterisering både 

under innføring og fjerning av kateteret. Det reduserer 
også risikoen for urinveisinfeksjon og andre plager i 
urinveiene3,4,5 Produktene er uten PVC og ftalater til 
fordel for brukerne og i tråd med vår miljøvennlige profil.

Designet for diskresjon
Alle SpeediCath katetre har et moderne design og 
ser ikke ut som et medisinsk produkt. Katetrene er 
designet for å være diskré og for å passe inn i  
brukernes hverdag. Det gjør at de bruker produktene 
så ofte som anbefalt.1 De er enkle å oppbevare, ta 
med seg og bruke.

Vinner av

forskjellige priser innen medisinske 
produkter og designpriser

11 6 20
innovasjoner har revolusjonert
kateterdesignet

år der vi setter brukernes 
behov først

Mer enn
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SpeediCath®

Vårt sortiment, 
ditt valg

b c d

For menn

a  SpeediCath Compact Mann
 Det første kompakte kateteret for menn. 

b  SpeediCath Flex
 Det første kateteret med tørr innføringshylse  
 og fleksibel tupp.

c  SpeediCath Flex Pocket
 Det første kateteret med tørr innføringshylse  
 og fleksibel tupp, i mindre pakning.

d SpeediCath Compact Set
 Den første kompakte kateter- og urinposeløsningen.

e SpeediCath Flex Set
 Kateter med tørr innføringshylse og integrert  
 urinpose. 

f  SpeediCath Standard
 Det første klar til bruk standard kateteret.

g SpeediCath Control
 Det første klar til bruk standard kateteret med  
 ekstra kontroll ved innføring.
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https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-flex/speedicath-flex-male-flex-tip-27692b68/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-flex/speedicath-flex-set/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-standard/speedicath-standard-male/speedicath-standard-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-control/speedicath-control-mann/
https://produkter.coloplast.no/products/blare-og-irrigasjonsprodukter/#%26currentPage%3D1%26facetStrings%3DProductBrands%3ASpeediCath%25C2%25AE%3BGenderStep%3AMann
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-flex/speedicath-flex-male-flex-tip-27692b68/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-flex/speedicath-flex-set/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-standard/speedicath-standard-male/speedicath-standard-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-control/speedicath-control-mann/
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h i j k

For kvinner

h  SpeediCath Compact Eve
 Det første triangelformede kateteret.

i SpeediCath Compact Plus og  
 SpeediCath  Compact
 Det mest kompakte kvinnekateteret.

j SpeediCath Compact Set
 Den første kompakte kateter- og  
 urinposeløsningen.

k SpeediCath Standard
 Det første klar til bruk standard kateteret.

Uten 
PVC

https://produkter.coloplast.no/products/blare-og-irrigasjonsprodukter/#%26currentPage%3D1%26facetStrings%3DProductBrands%3ASpeediCath%25C2%25AE%3BGenderStep%3AKvinne
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-eve-female-straight-tip-5920b803/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-eve-female-straight-tip-5920b803/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-plus-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-plus-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-standard/speedicath-standard-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-standard/speedicath-standard-kvinne/
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SpeediCath® Compact
Det første kompakte kateteret for menn.

Det revolusjonerende og prisvinnende SpeediCath 
Compact Mann har bidratt til økt livskvalitet for 
menn.6 Kateteret er diskré uten å gå på kompromiss 
med kvalitet eller hygiene. Takket være teleskop- 
løsningen, er kateteret enkelt å føre inn og gir  
god kontroll.

Fordelene med SpeediCath Compact Mann:
•  Opprettholder muligheten til å følge anbefalte  
 retningslinjer6

•  Gir økt livskvalitet ved intermitterende  
 kateterisering
•  Kateteret berøres ikke ved innføring8,9,10

•  Kan lukkes etter bruk og er diskré og hygienisk
• Kastes i restavfall

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-mann/
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SpeediCath® Compact Set
Den første alt i ett kateter- og urinposeløsningen for menn.

Det enkle intuitive og prisvinnende designet til 
SpeediCath Compact Set, tilbyr brukeren mer 
fleksibilitet og frihet ved kateterisering. Den 
kompakte løsningen og det diskré designet er 
unikt for settløsninger.

Fordelene med SpeediCath Compact Set:
•  Kompakt kateter med en integrert urinpose
•  Det gir økt livskvalitet for menn med behov  
 for selvkateterisering i hverdagen7

•  Non-touch teknikk8,9,10

•  Enkelt å lukke og kvitte seg med etter  
 bruk. Kastes i restavfall

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-mann/
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SpeediCath® Flex og 
SpeediCath® Flex Pocket
Det eneste kateteret med tørr innføringshylse og fleksibel tupp.

SpeediCath Flex er et hygienisk kateter ved  
selvkateterisering. Kateteret har en fleksibel tupp 
for enklere innføring. 

Fordelene med SpeediCath Flex:
• Den fleksible katetertuppen gjør det enkelt å

navigere inn i urinrøret og å passere kurver
og bøyninger

• Gripehåndtaket gir bedre kontroll og det kan tas
pauser underveis ved innføring av kateteret

• Tørr innføringshylse for ren og hygienisk
kateterisering

• Etter bruk kan gripehåndtakene skrus
sammen igjen, og rester av urin blokkeres inne
i kateterhylsen. Produktet kan legges tilbake i
pakningen og kastes i restavfall

• Kateteret kommer i to forskjellige pakninger

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-flex/speedicath-flex-male-flex-tip-27692b68/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-flex/speedicath-flex-male-flex-tip-27692b68/
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SpeediCath® Flex Set
Det eneste kateteret med integrert urinpose som har tørr innføringshylse 
og fleksibel tupp.

SpeediCath Flex Set er et skånsomt og hygienisk 
kateter med en integrert urinpose. Kateteret har en 
fleksibel tupp for enklere innføring.

Fordelene med SpeediCath Flex Set:
• Integrert håndtak og måleskala 
• Gripehåndtaket gir bedre kontroll og det kan tas   
 pauser underveis ved innføring av kateteret
•  Tørr innføringshylse for ren og hygienisk  
 kateterisering
• Den integrerte urinposen er enkel å åpne og tømme
• Stiplet rivelinje for tømming
•  Etter tømming legges kateteret tilbake i den diskré 
 pakningen og kastes i vanlig restavfall

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-flex/speedicath-flex-set/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-flex/speedicath-flex-set/
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SpeediCath® Standard og
SpeediCath® Control
Et velprøvd og pålitelig standard kateter for menn.

SpeediCath Standard og SpeediCath Control
SpeediCath Standard var det første hydrofile kateteret som ble levert 
helt klart til bruk. Det har vært på markedet i 20 år. SpeediCath Control 
har en fastere del ved konnektoren og gir bedre kontroll ved innføring.

Fordelene med SpeediCath Standard:
•  Tilgjengelig i alle størrelser inklusive barn
•  Finnes i både nelaton og tiemann
•  Det er enkelt å åpne, selv for personer med nedsatt håndfunksjon
•  Pakningen har en klebefunksjon som gjør at kateteret holder seg på  
 plass under forberedelsene

Fordelene med SpeediCath Control:
•  Kateteret har en fastere del ved konnektoren og er enkelt å  
 kontrollere ved innføring
• Det er enkelt å føre inn uten berøring, selv for personer med nedsatt  
 håndfunksjon
• Pakningen har en klebefunksjon som gjør at kateteret holder seg på  
 plass under forberedelsene
• Begge katetrene kastes i restavfall etter bruk

Welcome
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SpeediCath® Standard og
SpeediCath® Control
Et velprøvd og pålitelig standard kateter for menn.

SpeediCath Standard og SpeediCath Control
SpeediCath Standard var det første hydrofile kateteret som ble 
levert helt klart til bruk. Det har vært på markedet mer enn 20 år. 
SpeediCath Control har en fastere del ved konnektoren og gir bedre 
kontroll ved innføring.

Fordelene med SpeediCath Standard:
•  Tilgjengelig i alle størrelser inklusive barn
•  Finnes i både nelaton og tiemann
•  Det er enkelt å åpne, selv for personer med nedsatt håndfunksjon
•  Pakningen har en klebefunksjon som gjør at kateteret holder seg på  
 plass under forberedelsene

Fordelene med SpeediCath Control:
•  Kateteret har en fastere del ved konnektoren og er enkelt å  
 kontrollere ved innføring
• Det er enkelt å føre inn uten berøring, selv for personer med nedsatt  
 håndfunksjon
• Pakningen har en klebefunksjon som gjør at kateteret holder seg på  
 plass under forberedelsene
• Begge katetrene kastes i restavfall etter bruk

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-standard/speedicath-standard-male/speedicath-standard-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-standard/speedicath-standard-male/speedicath-standard-mann/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-control/speedicath-control-mann/
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Sannheten er:
Noen former er 
lettere å gripe

Eva,  
kateterbruker
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SpeediCath® Compact Eve
Det første triangelformede kateterdesignet.

SpeediCath Compact Eve er vårt stiligste og mest 
diskré kateter. Det er praktisk og enkelt i bruk og har 
et moderne design.

Fordelene med SpeediCath Compact Eve:
•  Triangelformet for enkel håndtering og bedre  
 grep ved kateterisering11

• Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for  
 selvkateterisering i hverdagen7

• Et trinns åpning og sikker lukking
• Opprettholdes sterilt ved kobling til en urinpose
• Kastes i restavfall etter bruk

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-eve-female-straight-tip-5920b803/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-eve-female-straight-tip-5920b803/
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SpeediCath® Compact
Det mest kompakte kateteret til kvinner.

SpeediCath Compact for kvinner er på størrelse med 
en leppestift og var en revolusjon innen kateterdesign 
da det kom på markedet. Med sitt innovative og 
prisvinnende design har SpeediCath Compact satt 
standarden for diskresjon og brukervennlighet.

Fordelene med SpeediCath Compact Kvinne:
•  Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for  
 selvkateterisering i hverdagen7

• Kompakt og diskré design
• Det finnes i to lengder og ulike størrelser,  
 også for barn
• Kastes i restavfall etter bruk

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-plus-kvinne/


14

SpeediCath® Compact Set
Den første alt i ett kateter- og urinposeløsningen for kvinner.

Det enkle intuitive og prisvinnende designet til  
SpeediCath Compact Set, tilbyr brukeren mer 
fleksibilitet og frihet ved kateterisering. Den 
kompakte løsningen og det diskré designet er 
unikt for settløsninger.

Fordelene med SpeediCath Compact Set:
•  Kompakt kateter med en integrert urinpose
• Det gir økt livskvalitet for kvinner med behov for  
 selvkateterisering i hverdagen7

• Non-touch teknikk8,9,10

• Enkelt å lukke og kvitte seg med etter bruk
• Kastes i restavfall etter bruk

https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-compact/speedicath-compact-set/speedicath-compact-set-kvinne/


1515

SpeediCath® Standard
Et velprøvd og pålitelig standard kateter for kvinner.

SpeediCath Standard var det første hydrofile 
kateteret som ble levert klart til bruk. Det har vært 
på markedet i 20 år.

Fordelene med SpeediCath Standard:
•  Tilgjengelig i alle størrelser inklusive barn
• Det er enkelt å åpne, selv for personer med  
 nedsatt håndfunksjon
• Pakningen har en klebefunksjon som gjør at  
 kateteret holder seg på plass under  
 forberedelsene
• Kastes i restavfall etter bruk

References:

1. Barbosa et al. 2012 
2. Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2015/2016 
3. Cardenas DD et al. PM&R Vol. 3 408-417, May 2011  
4. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005; 48:991-995  
5.  Chartier- Kastler E. and Denys P. DOI 10.1002/nau.20929   
6. SCCM Evaluation (n=482), November 2016, Data on file 

7. Chartier- Kastler E. et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7  
8. Vahr S et al. European Association of Urology Nurse 2013 
9.  Chartier- Kastler E. Spinalcord 2011, 49(7), 844-850 
10.  Bagi P et al. Urol Int 2011; 86:179-184  
11. SCCE Evaluation (n=161), September 2015, Data on file 
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SpeediCath® Standard
Et velprøvd og pålitelig standard kateter for kvinner.

SpeediCath Standard var det første hydrofile 
kateteret som ble levert klart til bruk. Det har vært 
på markedet mer enn 20 år.

Fordelene med SpeediCath Standard:
•  Tilgjengelig i alle størrelser inklusive barn
• Det er enkelt å åpne, selv for personer med  
 nedsatt håndfunksjon
• Pakningen har en klebefunksjon som gjør at  
 kateteret holder seg på plass under  
 forberedelsene
• Kastes i restavfall etter bruk

References:
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2. Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2015/2016 
3. Cardenas DD et al. PM&R Vol. 3 408-417, May 2011  
4. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005; 48:991-995  
5.  Chartier- Kastler E. and Denys P. DOI 10.1002/nau.20929   
6. SCCM Evaluation (n=482), November 2016, Data on file 
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https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-standard/speedicath-standard-kvinne/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/blare-og-tarm/speedicath/speedicath-standard/speedicath-standard-kvinne/
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Produktoversikt

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Produktbeskrivelse Stykk per eske

272120 899561 SpeediCath Control ch 12, 400 mm 30

SpeediCath®
 
Control Mann

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Produktbeskrivelse Stykk per eske

SpeediCath Compact Set Kvinne

285201 989339 SpeediCath Compact Set ch 10, 9 cm 20

285221 906563 SpeediCath Compact Set ch 12, 9 cm 20

285241 988343 SpeediCath Compact Set ch 14, 9 cm 20

SpeediCath Compact Set Mann

284221 991416 SpeediCath Compact Set ch 12, 30 cm 20

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Produktbeskrivelse Stykk per eske

SpeediCath Compact Eve

281100 837150 SpeediCath Compact Eve ch 10, 9 cm 30

281120 888747 SpeediCath Compact Eve ch 12, 9 cm 30

281140 909420 SpeediCath Compact Eve ch 14, 9 cm 30

SpeediCath Compact

285760 903191 SpeediCath Compact ch 06, 7 cm 30

285780 901815 SpeediCath Compact ch 08, 7 cm 30

285800 845118 SpeediCath Compact ch 10, 7 cm 30

285820 878988 SpeediCath Compact ch 12, 7 cm 30

285840 803895 SpeediCath Compact ch 14, 7 cm 30

SpeediCath Compact Plus

288100 903417 SpeediCath Compact Plus ch 10, 9 cm 30

288120 922588 SpeediCath Compact Plus ch 12, 9 cm 30

288140 914480 SpeediCath Compact Plus ch 14, 9 cm 30

SpeediBag™ Compact Urinpose

285920 914438
SpeediBag Compact Urinpose, 700 ml 
for SpeediCath Compact og SpeediCath 
Compact Pluss kvinne

30

SpeediCath®
 
Compact Kvinne

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Produktbeskrivelse Stykk per eske

286920 937432 SpeediCath Compact ch 12, 30 cm 30

SpeediCath®
 
Compact Mann

SpeediCath®
 
Compact Set
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Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Produktbeskrivelse Stykk per eske

Menn

274080 851659 SpeediCath nelaton ch 08, 400 mm 30

274100 864703 SpeediCath nelaton ch 10, 400 mm 30

274120 845427 SpeediCath nelaton ch 12, 400 mm 30

274140 879265 SpeediCath nelaton ch 14, 400 mm 30

274160 804135 SpeediCath nelaton ch 16, 400 mm 30

274180 908138 SpeediCath nelaton ch 18, 400 mm 30

274900 931503 SpeediCath tiemann ch 10, 400 mm 30

274920 954269 SpeediCath tiemann ch 12, 400 mm 30

274940 818190 SpeediCath tiemann ch 14, 400 mm 30

274960 947381 SpeediCath tiemann ch 16, 400 mm 30

Kvinner

275080 868542 SpeediCath ch 08, 200 mm 30

275100 839905 SpeediCath ch 10, 200 mm 30

275120 906474 SpeediCath ch 12, 200 mm 30

275140 876152 SpeediCath ch 14, 200 mm 30

275160 953202 SpeediCath ch 16, 200 mm 30

Ungdom

276080 904142 SpeediCath ch 08, 300 mm 30

276100 923075 SpeediCath ch 10, 300 mm 30

276120 900786 SpeediCath ch 12, 300 mm 30

Barn

277060 915167 SpeediCath ch 06, 200 mm 30

277080 937594 SpeediCath ch 08, 200 mm 30

277100 817316 SpeediCath ch 10, 200 mm 30

SpeediCath®
 
Standard

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Produktbeskrivelse Stykk per eske

289200 918976 SpeediCath Flex ch 10, 400 mm 30

289220 975106 SpeediCath Flex ch 12, 400 mm 30

289240 896137 SpeediCath Flex ch 14, 400 mm 30

289160 820784 SpeediCath Flex ch 16, 400 mm 30

289100 834735 SpeediCath Flex Pocket ch 10, 400 mm 30

289120 947843 SpeediCath Flex Pocket ch 12, 400 mm 30

289140 840729 SpeediCath Flex Pocket ch 14, 400 mm 30

SpeediCath®
 
Flex Mann

Produktnr. Coloplast Artikkelnr. Farmalogg Produktbeskrivelse Stykk per eske

289320 819103 SpeediCath Flex Set ch 12 30

289340 987127 SpeediCath Flex Set ch 14 30

SpeediCath®
 
Flex Set Mann
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Mange opplever at det blir mer fokus på avfallssortering hjemme,  
og har derfor spurt hvor de skal kaste brukte engangskateter  
og stomiutstyr. Skal det kastes i plastavfall eller skal det  
i restavfallet?

Brukte engangskateter og stomiutsyr skal av hygieniske  
årsaker ikke i plastavfallet, men kastes i beholder for restavfall. 

Emballasje som er av plast legges i plastbeholderen, og  
pakkesker som produkter ligger i skal kastes sammen  
med papp- og papir. 

OBS! Brukte engangskateter skal aldri kastes i toalettet.

Avfallshåndtering

Resept tekst Refusjonskode

Forbruksmateriell ved inkontinens 501

Forbruksmateriell ved inkontinens 5010504

Kontinensutstyret du trenger dekkes på blå resept. Blåresepten fornyes hvert år og du kan kjøpe utstyr  
for inntil tre måneder om gangen. Du må betale egenandel som er bestemt av Helfo. 

Hvem betaler for produktene?
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Uten 
PVC

SpeediCath® Katetre
– Bra for deg og miljøet

Alle våre SpeediCath katetre er utviklet for å 
passe brukernes behov. Det er svært viktig å følge 
rutinene for tømming av blæren etter de rådene 
du har fått av helsepersonell. Da unngår du 
infeksjoner og holder deg frisk, som igjen 
forbedrer din livskvalitet. SpeediCath er 
utviklet for å passe inn i alle anledninger. 
De er helt klare til bruk når du åpner 
pakningen og diskré å bruke og kvitte
seg med. I tillegg  til alle funksjonene 
er også katetrene produsert uten 
PVC og ftalater. Det er viktig for 
deg som skal bruke produktene 
flere ganger daglig. 

Avfall som inneholder PVC er et
problem, fordi det inneholder store 
mengder klor, som kan lage andre 
farlige miljøgifter.

https://www.coloplast.no/blare-og-tarm-/bruksanvisninger/


Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark

www.coloplast.com Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S (09-2022). Alle rettigheter er forbeholdt selskapet.

Nr.: 440N00029. PM-14700.

Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud

0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no
Følg oss på Facebook 

Coloplast utvikler produkter og tjenester 
som gjør livet enklere for mennesker med 
personlige medisinske behov. Vi samarbeider 
tett med brukere av våre produkter og 
utvikler løsninger tilpasset deres behov. 
Vi kaller dette intimsykepleie. 

Våre forretningsområder inkluderer stomi, 
urologi og kontinens, hud- og sårpleie- 
produkter. Vi er et internasjonalt selskap 
med over 13 000 ansatte.
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Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology




