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FLOCATH QUICK 
ALLE GODE TING ER 3:

· Eneste kateter med beskyttelseskappe, slik at du kan 

ta på kateteret ved innføring, uten å berøre det.

 

· Unik hydrofil overflate som reduserer friksjonen  

under hele kateteriseringen.*

 

· Kateteret leveres med integrert saltvannsoppløsning. 

Klar til bruk. 

   *  Måling av friksjon basert på vitenskapelige tester utført ved 
SP Swedish National Testing and Research Institute.

Den hydrofile overflaten er basert 
på PVP (polyvinyl-pyrrolidone), men 
ytterligere forbedret for å gi en mer 
skånsom, holdbar og jevn overflate. 
Dette gir Flocath Quick ytterligere 
sikkerhet ved bruk. 

FLOCATH QUICK BESTILLINGSINFORMASJON

ref. størrelse lengde  stk

85 12 41 Ch. 8-20 40 cm 30 Flocath  Quick er produsert i PVC uten ftalater.

85 12 21 Ch. 8-20 20 cm 30

VED BESTILLING, VENNLIGST OPPGI REF OG STØRRELSE

Intermitterende kateterisering ligger vårt hjerte nært, fordi 
det betyr å gi pasienter forbedret livskvalitet, fleksibilitet og 
mobilitet. Hos Teleflex er vi svært opptatt av å tilby optimale 
produkter basert på avansert medisinsk teknologi. 
En av resultatene er vårt nye kateter; Flocath Quick.

EFFEKTIVT OG SIKKERT

Flocath Quick er et “klart til bruk” hydrofil-dekket blære-
tømmingskateter, med særdeles gode glideegeneskaper. 
Kateteret kan når som helst og hvor som helst tilby deg en 
enkel, diskret og behagelig blæretømming.

Pakningen inneholder en pose sterilt saltvann som aktiverer 
den hydrofile overflaten. En smart beskyttelseskappe på kateteret 
gjør at du kan ta på kateteret ved innføring, uten å berøre det. 
Det hjelper også til å forlenge kateteret ved blæretømming. 

IDEELT - NÅR SOM HELST

Flocath Quick er utrolig  enkelt å ta med seg.

SÅ KOMFORTABELT SOM MULIG

Husk å vaske hendene før 
og etter tømming.

Brett og klem kateteret slik 
at saltvannsoppløsningen 
kommer ut av posen.

Heng  kateteret på en knagg eller på egnet sted med pakningens 
dobbeltsidige lim.

Overflaten er aktivert etter 
30 sekunder.

Åpne forpakningen ved 
pilene ca 10 cm. Ta ut 
kateteret.

Når du holder i kateteret fører 
du den blå beskyttelseskappen 
fremover mot tuppen. Kappen 
vil gli lett fremover.

Hold i beskyttelseskappen 
og utfør kateterisering som 
vanlig.

Beskyttelseskappen kan 
føres bakover og eventuelt 
benyttes som en forlengelse 
av kateteret ved tømming.

SIKKER, SMART OG KLAR TIL BRUK 
INNEN 30 SEKUNDER.

FLOCATH QUICK – SÅ ENKELT DET KAN BLI

DIN TRYGGHET OG SIKKERHET ER VÅRT  FOKUS

Flocath Quick har en forbedret glatt og våt overflate 
som holder under hele kateteriseringen.
Du kan ta på kateteret og fortsatt  holde det bakterie-
fritt, slik at risikoen for urinveisinfeksjon er lavest 
mulig. Kateteret er behagelig å bruke. Kateterhullene 
er grundig polerte.  


