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IQ CATH -KATETRIT



MANFRED SAUER IQ CATH-PISARAKÄRKINEN KATETRI

Pisarapäinen IQ Cath-erikoiskatetri on suunniteltu henkilöille, 

jotka toistokatetroivat. Se kulkee erityisen hyvin virtsaputkes-

sa, jossa on ahtaumia, taskuja tai mutkia. Toisin kuin tavallinen 

katetri, IQ kulkee hyvin myös spastisen sulkijalihaksen läpi.

Katetrin pisaran mallinen kärki on hellävarainen ja ohjaa ka-

tetrin kulkua. Pisaran jälkeinen osa on pehmeä ja ennen ka-

tetrin vartta on vielä kolmas vyöhyke, joka on tehty erityisen 

joustavaksi.

Katetrin runko-osan jäykkyys on sopiva itsekatetrointia var-

ten. Rakenteensa vuoksi katetri liikkuu kevyesti ja paine virt-

saputken seinämää vasten on pieni. IQ Cath-katetrin päässä 

on yleisliitin, joka sopii kaikkiin standardivirtsapusseihin. Saa-

tavana heti valmiina, liukasteella/nesteellä tai ilman sekä ke-

räyspussilla varustettuna ns. matkamallina, jossa liukaste on 

integroituna katetripakkaukseen.

IQ Cath-katetrin saa myös luer lockilla.

virtsarakko

eturauhanen virtsaputki 

laajentumia (taskuja) spastisuutta

ahtautta arpikudosta

IQ Cath-katetrin ominaisuuksia:
• pisarakärki, turvallinen katetri katetroida

• korvaa Tiemannin, liukuu hyvin

• liukuu hyvin myös spastisessa virtsaputkessa

• ei aiheuta verivirtsaisuutta

Tuotetunnusten kaksi viimeistä numeroa kertovat Charrière-koon. IQ-katetrit on pakattu 30 kpl rasioihin.



IQ CATH-VALIKOIMA

IQ2004.XX hydrofiilinen katetri, johon neste lisätään erikseen

IQ2004.10
IQ2004.12 
IQ2004.14 
IQ2004.16 
IQ2004.18

Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Liukastamiseen käytetään 0,9 % suolaliuosta, mutta 
myös puhdas hanavesi käy. 

IQ2104.XX katetri, jonka mukana tulee nestepussi

IQ2104.10
IQ2104.12
IQ2104.14
IQ2104.16
IQ2104.18

Hydrofiilinen katetri, jossa 0,9% suolaliuospussi on integroitu pakkaukseen steriilisti. 

IQ3204.xx  heti valmis katetri

IQ3204.10 
IQ3204.12 
IQ3204.14 
IQ3204.16 
IQ3204.18

Liukaste on mukana pakkauksessa katetrin ympärillä. 
Liukaste on vesipohjainen ja sisältää pääosin samoja aineita kuin perinteinen katetri, johon lisätään 
neste. 
Oikean koostumuksen johdosta liukaste ei ole valuvaa, eikä pakkauksessa ole vapaata vettä, joka 
voisi tahria vaatteita tms.

HUOM! IQ3204.xx -katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion 
avaamisen jälkeen on 10 päivää katetrien liukasteen kuivumisen välttämiseksi. Katetrit tulee säilyttää 
vaaka-asennossa, jotta liukaste ei keräänny katetrin toiseen päähän. Ennen käyttöä pitää varmistaa, 
että katetri on kauttaaltaan liukasteen peitossa.

IQ3604.XX integroidulla liukastepussilla varustettu katetri, jonka mukana tulee virtsapussi (ns. matkapakkaus) 

IQ3604.12
IQ3604.14 
IQ3604.14 
IQ3604.16 
IQ3604.18

Liukaste on vesipohjainen ja sisältää pääosin samoja aineita kuin perinteinen katetri, johon lisätään 
neste. 

IQ6014.XX hydrofiilinen luer lock-katetri ilman kostutusnestettä

IQ6014.12  
IQ6014.14
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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Paras kärki, jonka voit koskaan saada!
Turvallinen ja varma kertakatetrointiin

Pisarakärki
Ainutlaatuinen, patentoitu pisarakärki 

johtaa katetrin hellästi ja turvallisesti 

virtsaputken läpi.

Pyöristetyt reiät
Katetrin kauttaaltaan pyöristetyt reiät 

estävät virtsaputken limakalvovauri-

oiden synnyn.

Taipuisa katetrin alkuosa
Pisarakärjen ja joustavan varren al-

kuosan johdosta IQ Cath kulkee ke-

vyesti ja paine virtsaputken seinämää 

vasten on pieni.


