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 ∙ Sterile engangskatetre med hydrofil overflade

 ∙ Overfladebehandlede kateterhuller

 ∙ Bredt sortiment
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Conveen EasiCath kateter
Conveen EasiCath kateter er et sterilt overfladebehandlet 
engangskateter til intermitterende kateterisation.

Kateterhullerne
Conveen EasiCath har en enestående overfladebehandling, 
der ikke blot dækker ydersiden af katetret, men også 
indersiden af kateterhullerne. Det skaber en glat hinde, 
der reducerer friktionen mellem katetret og slimhinden i 
urethra. Derved mindskes risikoen for skader på lang sigt.

Hydrofil overflade
Conveen EasiCath katetre har en overflade, der bliver 
blød og glat, når den har ligget i vand. I løbet af 30 
sekunder bindes vandmolekyler til katetrets overflade. 
Herefter er katetret klar til brug.

Katetrene er fremstillet af polyvinylklorid (PVC).
Sammenlignet med normale PVC-katetre, hvor der benyttes 
gel, er friktionen ml. kateter og slimhinder langt mindre.
Den glatte overflade på Conveen EasiCath bevares 
under hele kateterisationen.

Conveen EasiCath
Conveen EasiCath katetret er emballeret således, at det 
kan åbnes i begge ender. Herved er det muligt at holde 
på emballagen under indføring.

Conveen EasiCath til dilatation
Conveen EasiCath fås som dilatationskateter. Katetret 
har ingen huller og findes i Ch16 og Ch18.

Conveen EasiCath med 
Luerlock
Conveen EasiCath katetre fås 
med LuerLock til tilslutning af 
sprøjte. Det betyder, at katetret 
kan bruges i forbindelse med 
intravesikal instillation.

Conveen EasiCath Set
Conveen EasiCath Set består af et 
overfladebehandlet kateter og en 
saltvamdsampul, alt integreret i den steril 
urinpose – lige klar til brug.  
Dette giver brugerne mærkbare fordele. 

Conveen EasiCath er ideelt for sengeliggende, 
for brugere der anvender kørestol, ved natlige 
blæretømninger, på arbejde og på rejser.
 
Conveen EasiCath til børn
Conveen EasiCath kan anvendes til børn. 
EasiCath fås helt ned i Ch08 og i 30 cm 
længde specielt til drengebørn.
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Conveen EasiCath overfladebehandlede katetre
 

          Mænd Kvinder             Børn

Type Nelaton Tiemann 20 cm 20 cm 30 cm
  08 5348 5368 5008 5088

  10 5350 5370 5010 5090

  12 5352 5382 5372

  14 5354 5384 5374

  16 5356 5386 5376

  18 5358

  20 5360

  22 5362

Conveen EasiCath Set med integreret urinpose Conveen EasiCath    Conveen EasiCath 
 til dilation                   med LuerLock
 

              Nelaton/Mænd Nelaton/
Kvinder Børn   Nelaton/

Mænd
Nelaton/
Kvinder

Type 700 ml 1200 ml 700 ml 700 ml

  08 5288 5268

  10 28006 28013 5290 5270

  12 28007 28003 5292 5272

  14 28008 28028 28004 5294 5274

  16 28009 28316 5296

  18 28318
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