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SNABBINFO OM ANVÄNDNING  

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning. 

Uri-cath ® steril urinrörskateter i silikon för neonatal- och barnpatienter 

Extra mjuk och biokompatibel silikonkateter för urindränering. Katetern har en mjuk ändpunkt med 

ett hål och två motsatta sidohål 0,5 resp. 1,0 cm (gäller ej 3,5 Fr) från ändpunkten. Den mjuka 

katetern placeras utan trauma eller risk för perforation. Uri-Cath är röntgentät. Uri-Cath är 34 cm 

lång och har en infusionsanslutning. Uri-Cath SET innehåller en 34 cm lång urinrörskateter ansluten 

via en trevägskran (vars ena port har injektionsmembran) med 100 cm anslutningsslang till en 150 ml 

graderad mätbehållare för kontinuerlig övervakning av urinvolymen. Mätbehållaren har ett 

injektionsmembran i ovandelen och en infusionsanslutning med kran i nederdelen. 

Uri-Cath urinrörskateter tillverkas i silikon som är ett avancerat material med följande egenskaper: 

• extra mjukt och elastiskt 

• biokompatibelt, vidhäftar ej / irriterar inte vävnaden 

• minskar risken för infektion 

• är hydrofobt och behöver inte vätas före användning 

• innehåller ej mjukgörare som kan frigöras under behandlingen 

• har hög stabilitet och bibehåller elasticiteten under lång tid 

• kan användas lång tid utan byte (29 dagar enligt EN ISO 10993) 

 
Art nr 

 
Beskrivning 

 
French 

 
Längd 

Antal/ 
förp. 

 
Kateter YD 

 
Kateter ID 

 
Katetervol 

4193505 Urinrörskateter 3,5 34 cm 10 st 1,27 mm 0,64 mm 0,18 ml 

4193509 Urinrörskateter SET 3,5 34 cm 10 st 1,27 mm 0,64 mm 0,18 ml 

4195005 Urinrörskateter 5,0 34 cm 10 st 1,70 mm 0,76 mm 0,23 ml 

4195009 Urinrörskateter SET 5,0 34 cm 10 st 1,70 mm 0,76 mm 0,23 ml 

4198005 Urinrörskateter 8,0 34 cm 10 st 2,44 mm 1,27 mm 0,48 ml 

4198009 Urinrörskateter SET 8,0 34 cm 10 st 2,44 mm 1,27 mm 0,48 ml 

YD = ytterdiameter, ID = innerdiameter 

OBSERVERA  

• Katetern är mjuk och känslig för skada.  

• Följ klinikens protokoll för administration av urinrörskateter.  

• Var försiktig så att inte katetern skadas av operationsinstrument eller högt injektionstryck.  

• Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats.  

• Får ej omsteriliseras eller återanvändas. 
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