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IQ CATH -VIRTSAKATETRIT JA KATETROINNIN APUVÄLINEET

IQ Cath-katetrin pisaran mallinen kärki on hellävarainen ja 
ohjaa katetrin kulkua. Se kulkee erityisen hyvin virtsaput-
kessa, jossa on ahtaumia, taskuja ja mutkia. Toisin kuin ta-
vallinen katetri, IQ Cath-katetri kulkee hyvin myös spastisen 

IQ Cath-virtsakatetrit

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

Suurentunut eturauhanen tai spastinen 
sulkijalihas tekevät katetrin kulun virtsa-
rakkoon entistä vaikeammaksi.

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.

Taskut virtsaputkessa estävät katetrin 
vaivattoman kulun ja kohottavat riskiä 
saada vaurioita.

Ahtautumat voivat tehdä normaalin 
katetrin käytöstä mahdotonta.

Arpeumat virtsaputken seinämissä vai-
keuttavat katetrin kulkua.

sulkijalihaksen läpi. Ainutlaatuisen pisarakärkensä ansiosta IQ 
Cath-katetri on turvallinen, eikä aiheuta limakalvovaurioita 
virtsaputkessa. IQ-katetrit ovat DEHP-vapaita.
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IQ CATH MIEHILLE

Tuotetunnusten kaksi viimeistä numeroa kertovat Charrière-koon. 

IQ-katetrit on pakattu 30 kpl rasioihin.

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 tai vettä. 
Pituus 43 cm.

IQ2904.XX hydrofiilinen katetri, johon neste lisätään erikseen, päästä avattava pakkaus

IQ2904.10
IQ2904.12
IQ2904.14
IQ2904.16
IQ2904.18

Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Liukastamiseen käytetään 0,9 % suolaliuosta tai vettä. 
Päästä avattava pakkaus, pituus 43 cm.

IQ2104.XX hydrofiilinen 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. Pituus 43 cm.

IQ2304.XX heti valmis katetri, päästä avattava pakkaus, 0,9% keittosuolaliuos

IQ2304.10
IQ2304.12
IQ2304.14
IQ2304.16
IQ2304.18

Heti valmis hydrofiilinen katetri, joka on 0,9% keittosuolaliuoksessa. 
Päästä avattava pakkaus. Pituus 43 cm.

HUOM! IQ2304.XX-katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion 
avaamisen jälkeen on 30 päivää pakkauksessa olevan nesteen kuivumisen välttämiseksi. Ennen käyt-
töä pitää varmistaa, että katetripakkauksessa on riittävä määrä nestettä.

IQ3204.XX  heti valmis katetri

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

Heti valmis katetri,jossa katetrin ympärillä pakkauksessa on vesipohjainen geeliliukaste. Oikean koos-
tumuksen johdosta liukaste ei ole valuvaa, eikä pakkauksessa ole vapaata vettä, joka voisi tahria vaat-
teita tms. Pituus 43 cm.

HUOM! IQ3204.XX-katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion 
avaamisen jälkeen on 20 päivää pakkauksessa olevan nesteen kuivumisen välttämiseksi. Ennen käyt-
töä pitää varmistaa, että katetripakkauksessa on riittävä määrä nestettä.

IQ6014.XX hydrofiilinen luer lock-katetri, johon neste lisätään erikseen.

IQ6014.12  
IQ6014.14

Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Liukastamiseen käytetään 0,9 % suolaliuosta tai vettä.
Pituus 43 cm.
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IQ2302.XX  heti valmis hydrofiilinen katetri, päästä avattava pakkaus, 0,9% suolaliuos

IQ2302.10
IQ2302.12
IQ2302.14

Heti valmis hydrofiilinen katetri, joka on 0,9 % suolaliuoksessa. Päästä avattava pakkaus, 
pituus 17 cm

HUOM! IQ2302.XX-katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion 
avaamisen jälkeen on 30 päivää pakkauksessa olevan nesteen kuivumisen välttämiseksi. Ennen käyt-
töä pitää varmistaa, että katetripakkauksessa on riittävä määrä nestettä.

IQ2902.XX hydrofiilinen katetri, johon neste lisätään erikseen, päästä avattava pakkaus

IQ2902.10
IQ2902.12
IQ2902.14

Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Liukastamiseen käytetään 0,9 % suolaliuosta tai vettä. 
Päästä avattava pakkaus, pituus 17 cm.

Ainutlaatuinen, patentoitu pisarakärki johtaa katetrin hellästi ja turvallisesti virtsaputken läpi. IQ 
Cath kulkee hyvin myös spastisen sulkijalihaksen läpi. 

Katetrin pitkä liitin takaa paremman otteen ja helpomman käsittelyn. 

IQ CATH NAISILLE JA LAPSILLE

IQ2303.XX  heti valmis hydrofiilinen katetri, päästä avattava pakkaus, 0,9% suolaliuos

IQ2303.10
IQ2303.12
IQ2303.14

Heti valmis hydrofiilinen katetri, joka on 0,9 % suolaliuoksessa. Päästä avattava pakkaus, 
pituus 33 cm.

HUOM! IQ2303.XX-katetrit on pakattu erilliseen folioon 10 kpl erissä. Katetrien käyttöaika folion 
avaamisen jälkeen on 30 päivää pakkauksessa olevan nesteen kuivumisen välttämiseksi. Ennen käyt-
töä pitää varmistaa, että katetripakkauksessa on riittävä määrä nestettä.

IQ2903.XX hydrofiilinen katetri, johon neste lisätään erikseen, päästä avattava pakkaus

IQ2903.10
IQ2903.12
IQ2903.14

Hydrofiilinen katetri ilman kostutusnestettä. Liukastamiseen käytetään 0,9 % suolaliuosta tai vettä. 
Päästä avattava pakkaus, pituus 33 cm.

IQ Cath-katetrit naisille ja tytöille

 Kuvasymbolit © Widgit Symbols

IQ Cath-katetrit lapsille
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KESTOKATETRI

Kestokatetrit

KESTOKATETRI 2-TIE WLM NELATON

KESTOKATETRI 2-TIE WLM TIEMANN

Nelaton, CH 12 F01B011207

Nelaton, CH 14 F01B011407

Nelaton, CH 16 F01B011607

Nelaton, CH 18 F01B011807

Nelaton, CH 20 F01B012007

Nelaton, CH 22 F01B012207

Tiemann, CH 12 F01B051207

Tiemann, CH 14 F01B051407

Tiemann, CH 16 F01B051607

Tiemann, CH 18 F01B051807

Kestokatetrin materiaalina on 100% silikoni. Saatavilla eri 
kokoja, jotka on värikoodattu. Steriilisti pakattu. Pituus 40 
cm, ballonki 10 ml. Katetrissa on röntgenpositiivinen linja.         
Pakkauskoko 10 kpl.

Kestokatetrin materiaalina on 100% silikoni. Saatavilla eri 
kokoja, jotka on värikoodattu. Steriilisti pakattu. Pituus 40 
cm, ballonki 10 ml. Katetrissa on röntgenpositiivinen linja.        
Pakkauskoko 10 kpl.
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Tyyny on puhallettava. Se on kätevä kuljettaa tyhjänä ja 
puhaltaa täyteen tarvittaessa. Tyynyyn saa lisävarusteena 
tarralla kiinnitettävän peilin. Tyynyä voi käyttää myös suih-
kussa. Saatavilla kaksi kokoa. 

Säädettävä polvienlevittäjä  

110.10 Säädettävä polvienlevittäjä

Säädettävä polvienlevittäjä on valmistettu alumiinista. 

Sen voi taittaa kokoon. Säädettäviä leveyksiä on viisi.

Varustukseen kuuluu suurentava peili ja lamppu.

Polvienlevittäjätyyny

110.01 Pieni tyyny, leveys 24cm 

110.02 Iso tyyny, leveys 30cm 

110.31 Tarranauhalla kiinnitettävä, suurentava peili 

KATETROINNIN APUVÄLINEET

Katetroinnin apuvälineet

Katetrointi-istuin

Valopeili katetrointiin Optilux mirror

110.72  Oikeakätisille
110.73 Vasenkätisille

Peiliosa taittuu ja siinä on valo. Peili auttaa katetroinnissa. Sis. suojalaukun.

Tuotetunnus: HP800009

Katetrointi-istuin sopii erinomaisesti sekä laitoskäyttöön 
että henkilökohtaiseksi apuvälineeksi. Katetrointi-istuin 
voidaan tarvittaessa valmistaa myös asiakkaan yksilöllisten 
mittojen mukaisesti.

Penispidike katetrointiin

110.60 Penispidike 2 cm
110.61 Penispidike 4 cm
Peniksen pidin on pehmeää vaahtomuovia ja sitä on kahta 
kokoa. Pidin helpottaa katetrointia pitämällä peniksen suo-
rana katetroinnin aikana.
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URINAALIKONDOMIN ERITYISPIIRTEITÄ

Urinaalikondomi on valmistettu ohuesta, elastisesta materi-
aalista. Sen venyvyys on erittäin hyvä, eivätkä suuretkaan virt-
samäärät aiheuta liimapinnan irtoamista. 

Urinaalikondomin kärki on paksumpi, jolloin virtsapussin let-
ku/liitin on helpompi liittää urinaalikondomin kärkeen, eikä se 
pääse repeämään. Se on kuitenkin riittävän ohut, jotta virtsa 
pääsee vapaasti valumaan pussiin asti, eikä keräänny urinaa-
likondomin päähän. 

Mitä paremmin urinaalikondomi istuu, sen parempi on sen 
pitävyys.

Jokainen tuote on yksittäistestattu puhaltamalla siihen noin 
10 litraa ilmaa. Näin varmistetaan, ettei siinä ole reikiä tai ohui-
ta, heikkoja alueita, jotka voisivat aiheuttaa sen repeämisen.

Urinaalikondomikokoja on kaikkiaan 11.

Synteettiset urinaalikondomit

Synteettisiä urinaalikondomeja on sekä itseliimautuvia että lii-
mattomia. Se sopii lateksiallergisille sekä henkilöille, joille la-
teksinen aiheuttaa iho-oireita. Synteettinen urinaalikondomi 
on erittäin käyttäjäystävällinen, ohut ja elastinen.

1. Puskurivyöhyke

Puskurivyöhyke on liimaton alue itseliimautuvan urinaalikon-
domin kärjen ja liima-alueen välissä. Penis ei tule poistolet-
kuun kiinni, vaan puskurivyöhykkeen alue jää vapaaksi. 

Vyöhyke toimii säiliönä, jos virtsan määrä tai paine on suu-
ri,  eikä se pääse tarpeeksi nopeasti ohutta letkua pitkin virt-
sapussiin. Rakenteen ansiosta virtsa ehtii virrata virtsapussin 
letkuun, eikä nouse peniksen vartta ylöspäin, jolloin liimaus 
voisi irrota.

2. Liimavyöhyke

Liimavyöhykkeen mitta kertoo kuinka pitkällä matkalla liimaa 
on itseliimautuvassa urinaalikondomissa.

3. Liiman laatu

Itseliimautuvissa urinaalikondomeissa on kahta liimaa: nor-
maalia ja vahvaa.

Normaalia liimaa pitäisi käyttää aina, jos ei ole mitään erityistä 
syytä käyttää vahvaa liimaa.

Mittanauha

Mittanauhalla määritetään urinaalikondomin koko, joita on 
kaikkiaan 11 (18 mm - 40 mm).

Aseta mitta peniksen ympärille ja tiukenna sitä peniksen keskikoh-

dalla. Varmista, että mitta on riittävän kireällä ilman, että se puristaa.

Jos mahdollista, lue koko mitan ollessa paikoillaan. Mitan nuolimer-

kintä osoittaa oikean koon (esim 32 mm).

Urinaalikondomin erityispiirteitä

1 2 3
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Sauer Comfort

Manfred Sauer itseliimautuvat urinaalikondomit 

MANFRED SAUER ITSELIIMAUTUVAT URINAALIKONDOMIT 

Itseliimautuvat urinaalikondomit on valmistettu synteettises-
tä, erittäin elastisesta materiaalista.

Ne ovat varmasti kestäviä: jokainen urinaalikondomi on yksit-
täistestattu heikkojen kohtien varalta.

Kärjessä on 5 cm elastinen letkuosa, johon virtsapussi liite-
tään. Joustavaletkuisiin virtsapusseihin liittäminen tapahtuu 
erillisen liittimen avulla, joka tulee virtsapussien mukana. 
Jäykkäletkuisiin Manfred Sauer-virtsapusseihin urinaalikon-
domi voidaan liittää ilman liitintä.  

Urinaalikondomi kiinnitetään sen sisäpinnalla olevan liima-
vyöhykkeen avulla. Liimavyöhykkeen pituus on 50 mm, paitsi 
lyhyessä violetissa mallissa, jossa liimavyöhyke on 25 mm. 
Urinaalikondomin kärjen jälkeen on puuteroitu liimaton alue, 
nk. puskurivyöhyke, joka toimii säiliönä virtsan määrän tai pai-
neen ollessa suuri. Rakenteen ansiosta virtsa ehtii virrata virt-
sapussin letkuun, eikä nouse peniksen vartta ylöspäin, jolloin 
liimaus voisi irrota.

Värikoodit liiman vahvuuden ja puskurivyöhykkeen pituuden mukaan

Sauer Comfort tuotetunnukset värikoodin mukaisesti (* merkityissä vahva liima)

Koko Kirkas Sininen * Vihreä Punainen * Violetti *

18  97.18  97.7501.18  97.6000.18  97.6001.18  97.4511.18

20  97.20  97.7501.20  97.6000.20  97.6001.20  97.4511.20

22  97.22  97.7501.22  97.6000.22  97.6001.22  97.4511.22

24  97.24  97.7501.24  97.6000.24  97.6001.24  97.4511.24

26  97.26  97.7501.26  97.6000.26  97.6001.26  97.4511.26

28  97.28  97.7501.28  97.6000.28  97.6001.28  97.4511.28

30  97.30  97.7501.30  97.6000.30  97.6001.30  97.4511.30

32  97.32  97.7501.32  97.6000.32  97.6001.32  97.4511.32

35  97.35  97.7501.35  97.6000.35  97.6001.35  97.4511.35

37  97.37  97.7501.37  97.6000.37  97.6001.37

40  97.40  97.7501.40  97.6000.40  97.6001.40
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Manfred Sauer lateksinen

53.XX (xx = halkaisija mm) on perinteinen lateksinen, erittäin 
elastinen urinaalikondomi.

MANFRED SAUER ERIKSEEN LIIMATTAVAT URINAALIKONDOMIT 

Manfred Sauer synteettinen

56.XX (xx = halkaisija mm) on synteettisestä materiaalista val-
mistettu perinteinen urinaalikondomi. 

Synteettinen urinaalikondomi sopii lateksiallergisille sekä 
henkilöille, joille lateksinen aiheuttaa iho-oireita.

Se on käyttöominaisuuksiltaan kuten lateksinenkin, mutta ei 
aivan yhtä elastinen.

Pakkaukseen kuuluu 30 urinaalikondomia ja peiteliina. Peite-
liinaa käytetään pitämään ihokarvoja poissa urinaalikondomia 
asetettaessa. Kiinnitys iholiimalla tai kaksipuolisella liimanau-
halla.

Pituus  150 mm

11 kokoa  Ø18–40 mm

Tuotetunnus: 56.XX (XX = halkaisija mm)

Lateksiset urinaalikondomit ovat luonnonkumia, josta kemi-
alliset epäpuhtaudet on poistettu valmistusprosessissa. Ne 
sopivat useimmille käyttäjille ja lähes kaikkiin tilanteisiin.

Kiinnitys iholiimalla tai kaksipuolisella liimanauhalla. Latek-
sisesta urinaalikondomista on myös erikoisohut vaihtoehto. 
Erikoisohuet urinaalikondomit on merkitty D-kirjaimella. 

Pakkaukseen kuuluu 30 urinaalikondomia ja peiteliina. Peite-
liinaa käytetään pitämään ihokarvoja poissa urinaalikondomia 
asetettaessa

Pituus  165 mm

11 kokoa  Ø18–40 mm

Tuotetunnus: 53.XX (XX = halkaisija mm) 

Manfred Sauer tuotekoodit lateksinen ja synteettinen 
urinaalikondomi

Koko Lateksinen Synteettinen

18 53.18 56.18

20 53.20 56.20

22 53.22 56.22

24 53.24 56.24

26 53.26 56.26

26 53.26D (erikoisohut) -

28 53.28 56.28

30 53.30 56.30

30 53.30D (erikoisohut) -

32 53.32 56.32

35 53.35 56.35

35 53.35D (erikoisohut) -

37 53.37 56.37

40 53.40 56.40

Lateksinen ja synteettinen urinaalikondomi
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Liimanauhat
Kaksipuoliset liimanauhat on tehty liimattomien urinaali-
kondomien kiinnittämiseen. Liimanauhoissa ei ole käytetty 
lateksia. Vaihtoehtona liimanauhalle on itseliimautuvat uri-
naalikondomit tai iholiiman käyttö.

Iholiimat
Iholiima on kaikkein varmin ja monipuolisin tapa kiinnittää lii-
maton urinaalikondomi. 

Sauerin iholiimoissa liima-aineena on lateksi, liuottimena 
heptaani, ihonsuoja-aineena sinkkioksidi ja ihonhoitoaineena 
lanoliini.

Pure 

Tuotetunnus: 50.00
Liimassa ei ole hoitavia aineita.  

Liimaus on voimakas.

Pakkauksessa on kaksi 28 g liimatuubia.

Original 

Tuotetunnus: 50.01
Perusiholiima. Voidaan käyttää useimmissa tilanteissa.

Sisältää ihoa suojaavia ja hoitavia aineita.

Pakkauksessa on  kaksi 28 g liimatuubia.

Lanoliiniton 

Tuotetunnus: 50.03
Lanoliini voi vaikuttaa ihoon. 

Lanoliiniton liima vähentää ihon liiallista rasvoittumista.

Pakkauksessa on  kaksi 28 g liimatuubia.

IHOLIIMAT JA LIIMANAUHAT

50%

Tuotetunnus: 50.05
Liimassa on ihoa suojaavia ja hoitavia aineita vähennetty 
50%. Liimaus on normaalia voimakkaampi.

Pakkauksessa on kaksi 28 g liimatuubia.

2% Hartsia

Tuotetunnus: 50.20 
Liima on voimakasta ja ihon kuntoa pitää tarkkailla.

Pakkauksessa on kaksi 28 g liimatuubia.

12% Hartsia

Tuotetunnus: 50.22 
Liima on erittäin voimakasta ja ihon kuntoa pitää tarkkailla.

Pakkauksessa on kaksi 28 g liimatuubia.

Liimanauha 

Tuotetunnus: 50.09
Liimanauha on 1,6 mm paksu ja leveä. Paksuuden takia 
käyttäjän tulee valita yhtä kokoa isompi urinaalikondomi.

Liimanauha on hieman elastinen.

Mitat: 20 x 150 mm. 

Pakkauskoko 30 kpl.

Liimanauha 

Tuotetunnus: 50.14
Hydrokolloidinen liimanauha.

Erittäin ihoystävällinen ja erittäin elastinen.

Mitat: 15 x 150 mm

Pakkauskoko: 30 kpl.

Liimanauha 

Tuotetunnus: 1024593 
(Urihesive)

Hydrokolloidinen liimanauha.

Elastinen. 

Mitat: 15 x 120 mm

Pakkauskoko: 15 kpl.

Urifix lateksiton

Tuotetunnus: 4580 
Urifix on 3 cm leveä pehmeä kaksipuolinen liimaton ja la-
teksiton polyuretaaninauha. Urifixia suositellaan käytettä-
väksi sekä urinaalikondomin alla että varmistuksena vielä 
reunan päälläkin. Urifixia tarvitaan kaksi 12-15 cm pätkää 
yhtä urinaalikondomia kohden. Urifix tarttuu vain itseensä, 
joten se ei ärsytä ihoa.

Mitat: 3 x 450 cm, soveltuu n. 20 käyttökertaan

Pakkauskoko: 1 kpl / rasia
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Suorakaidepussit
• suorakaiteen muotoinen, tilavuus 0.6 l tai 1.0 l 

• saatavana myös viskoosipintaisena (toinen puoli), joka 
tuntuu ihoa vasten miellyttävältä

• lyhennettävä 15 tai 45 cm joustava letku sileällä tai porras-
tetulla liittimellä

1. Liittäminen
Helppo kiinnittää kaikkiin katetreihin ja urinaalikondomeihin

liittimellä:

• vaihtoehtoina sileä tai porrastettu liitin

2. Sisääntuloletku
Pehmeä, lyhennettävä letku, jonka pituuden voi itse määrittää

vastaamaan kehon mittasuhteita.

3. Kuumasaumattu venttililiitos
takaa virtsan esteettömän kulun pussin asennosta riippumat-
ta.

4. Takaiskuventtiili
estää virtsan takaisinvirtaamisen

5. Kiinnitysreiät
mahdollistavat reisi- ja säärihihnojen kiristyksen vastaamaan

yksilöllisiä tarpeita, näin taaten istuvuuden.

6. Poistoventtiili
mahdollistaa pussin siistin tyhjentämisen:

• Läppäventtiili: helppo käsitellä, myös sorminäppäryyden 
puutteessa, ylimääräinen turvapanta saatavilla tahatonta 
aukeamista vastaan.

• Kiertoventtiili: Kompakti ja huomaamaton, erityisesti pie-
nille pusseille.

• Painoventtiili: Helppo käyttää yhdellä kädellä, pussin voi 
laittaa joko oikeaan tai vasempaan jalkaan.

7. Kuumasaumaus
Venttiililiitos, takaiskuventtiili ja ulostulohana on kuumasau-
mattu tiukasti kalvoon. Kaksinkertaisen saumauksen ansiosta 
pussi on erittäin kestävä.

8. Viskoosipinnoitettu toinen puoli
Suorakaidepusseja on saatavilla myös viskoosipinnoitteisena 
(ihoa vasten oleva puoli).

Suorakaidepussien tuotetunnuksen muodostuminen

Tuotetunnus Pintamateriaali Pussin tilavuus Poistoventtiili Tuloletkun liitin Tuloletkun pituus

7 =  Kaikissa suora-
kaidepusseissa

1 =  toinen pinta on viskoo-
sipäällysteinen

3 =  ei päällystystä

0 = 0,6 l

1 = 1,0 l

1 = läppäventtiili

2 = painoventtiili

3 = kiertoventtiili

3 = Sileä irrallinen liitin

4 =  Porrastettu irrallinen liitin

15 =  lyhennettävä 15 cm letku

45 =  lyhennettävä 45 cm letku

VIRTSAPUSSIT JA KIINNITYSTARVIKKEET

1 1

6 6 6

sileä liitin porrastettu liitin

kiertoventtiili läppäventtiili painoventtiili

4

55

6

7

7

8

3

2
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VIRTSAPUSSIT JA KIINNITYSTARVIKKEET

Sääripussit
Jalkaa mukailevat sääripussit on suunniteltu erityisesti pyö-
rätuolikäyttäjille. Istuma-asento on huomioitu muotoilussa.

Suuri tilavuus
Sääripussi tarjoaa enemmän itsenäisyyttä pitkille matkoille ja 
töihin ilman huolia helppopääsyisten vessojen löytämisestä. 
Sääripussien tilavuudet ovat 0,7 ja 1,3 l.

Jalkaa mukaileva muotoilu
Taivutettu sisääntuloletku ja erityismuotoilu takaavat sääri-
pussien luotettavuuden istuma-asennossa pyörätuolissa. Ne 
ovat mukavia, huomaamattomia ja luotettava. Helppo tyh-
jennys.

Testausaste 100%
Käyttöturvallisuuden takaamiseksi jokainen sääripussi on 
yksittäin testattu. Näin poissuljetaan vuodot ja varmistetaan 
pussin vaatimustenmukainen toiminta.

Kuvioitu pinta
on erittäin kestävä ja hieman karhea, jottei se tartu ihoon hi-
koillessa.

1. Liittäminen
Helppo ja turvallinen liitäntä kaikkiin katetreihin ja urinaali-
kondomeihin. Manfred Sauerin urinaalikondomi voidaan yh-
distää ilman liitintä jäykällä letkulla olevaan virtsapussiin.

2. Sisääntuloletku
Jäykkä ja pehmeä vaihtoehto eri pituuksina. Myös lyhennet-
tävät sisääntuloletkut, joiden pituuden voi itse määrittää vas-
taamaan kehon mittasuhteita.

3. Kuumasaumattu venttiililiitos
takaa virtsan esteettömän kulun pussin asennosta riippumatta.

4. Takaiskuventtiili
estää virtsan takaisinvirtauksen esim. fysioterapian aikana.

5. Kiinnitysreiät
mahdollistavat reisi- ja säärihihnojen kiristyksen vastaamaan 
yksilöllisiä tarpeita, näin taaten istuvuuden.

6. Poistoventtiili
mahdollistaa pussin siistin tyhjentämisen: 

• läppäventtiili: helppo käsitellä, myös sorminäppäryyden

• puutteessa, ylimääräinen turvapanta saatavilla tahatonta 
aukeamista vastaan.

• Kiertoventtiili: Kompakti ja huomaamaton, erityisesti pie-
nille pusseille.

• Painoventtiili: Helppo käyttää yhdellä kädellä; pussin voi 
laittaa joko oikeaan tai vasempaan jalkaan.

7. Kuumasaumaus
Kuumasaumattu venttiililiitos, takaiskuventtiili ja ulostuloha-
na on kuumasaumattu tiukasti kalvoon. Kaksinkertaisen sau-
mauksen ansiosta pussi on erittäin kestävä.

Sääripussin tuotetunnuksen muodostuminen

Tuotetunnus Pussin tilavuus Poistoventtiili Tuloletkun liitin Tuloletkun pituus

70 =  Kaikissa sääri-
pusseissa

1 = 1,3 l

2 = 0,7l

1 = läppäventtiili

2 = painoventtiili

3 = kiertoventtiili

0 = Ei liitintä

1 = Sileä kiinteä liitin

2 = Porrastettu kiinteä

3 = Sileä irrallinen

4 = Porrastettu irrallinen

20 =  lyhennettävä 20 cm jäykkä letku

12 =  kiinteä 12 cm joustava letku liittimellä

22 =  kiinteä 22 cm joustava letku liittimellä

35 =  lyhennettävä 35 cm joustava letku, johon laitetaan liitin

1 1 1

2
3

4

5

6

6 6 6

7

7

kiertoventtiili

sileä liitin

läppäventtiili

porrastettu liitin

painoventtiili

ilman liitintä
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Manfred Sauerilla on saatavilla myös diskreettivirtsapusseja 
sekä urheiluvirtsapusseja aktiiviseen ja huomaamattomaan 
käyttöön. Lisätietoa näistä eri virtsapussivaihtoehdoista saat 
ottamalla yhteyttä edustajaasi tai asiakaspalveluumme.

Diskreetti- ja urheiluvirtsapussit

Diskreetit pussit

Tuotetunnus 7231100 7231200 7233100 7233200

Malli Diskreetti Diskreetti Diskreetti Diskreetti

Tilavuus 0,21 l 0,21 l 0,21 l 0,21 l

Tyhjennysventtiilin tyyppi läppäventtiili läppäventtiili kiertoventtiili kiertoventtiili

Tuloletkun liitin sileä porrastettu sileä porrastettu

Tuloletku lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä

Urheilupussit kävelevälle:

Tuotetunnus: 7201000 7201100 7201200 7203000 7203100 7203200

Tilavuus: 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l

Tyhjennysvent-
tiilin tyyppi:

läppäventtiili läppäventtiili läppäventtiili kiertoventtiili kiertoventtiili kiertoventtiili

Tuloletkun liitin: ei liitintä sileä liitin porrastettu liitin ei liitintä sileä liitin porrastettu liitin

Tuloletku: lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä

Urheilupussit pyörätuolikäyttöön:

Tuotetunnus 7211000 7211100 7211200 7213000 7213100 7213200

Tilavuus: 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l

Tyhjennysvent-
tiilin tyyppi

läppäventtiili läppäventtiili läppäventtiili kiertoventtiili kiertoventtiili kiertoventtiili

Tuloletkun liitin ei liitintä sileä liitin porrastettu liitin ei liitintä sileä liitin
porrastettu 
liitin

Tuloletku: lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä lyhyt kiinteä

VIRTSAPUSSIT JA KIINNITYSTARVIKKEET
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VIRTSAPUSSIT JA KIINNITYSTARVIKKEET

Säärihihnat

Elastinen säärihihna. 60 x 4 cm. Tarrakiinnitys. 

57.44  Sääripussi kiinnitetään hihnassa olevan 4 cm leveän 
tarranauhan avulla. 

  Tarranauha pujotetaan pussin kiinnitysreikien läpi. 

  Säärihihnan sisäpuolella on silikoninen luistamista 
estävä kitkapinta. 

Kapea säärihihna 55 x 2 cm. Tarrakiinnitys. 

57.48  Hihnassa on lyhyt joustovyöhyke. 

  Sääripussit kiinnitetään hihnaan nepparikiinnittimen 
57.53 avulla. 

Kapea elastinen säärihihna 55 x 2 cm. Tarrakiinnitys.

57.49   Sääripussit kiinnitetään hihnaan pujottamalla hihna 
pussin kiinnitysreikien läpi. 

  Hihnan sisäpuolella on silikoninen luistamista estävä 
kitkapinta. 

Kapea synteettinen säärihihna  50 x 2 cm. 

57.55  Hihna kiinnitetään neppariliittimen 57.53 avulla, joita 
tulee hihnan mukana 2 kpl. 

  Sääripussit kiinnitetään pujottamalla hihna pussin 
kiinnitysreikien läpi. 

 Virtsapussin voi kiinnittää myös neppariliittimellä.

Neppariliitin

57.53  Neppariliitin, jolla kiinnitetään sääripussi säärihih-
naan 

  Neppariliitintä käytetään myös lateksisen säärihih-
nan kiinnittämiseen.
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Virtsapullot

Uribag matkavirtsapullot

Uribag on varma ja huomaamaton, pehmeästä ja repeyty-
mättömästä lateksista valmistettu matkavirtsapullo, jota voi 
käyttää monta kertaa. Uribag mahtuu pieneen tilaan. 

Erillinen malli miehille ja naisille.

Tuotetunnus: Uribag M 

Miesten Uribag

Tuotetunnus: Uribag F

Naisten Uribag 

Kertakäyttöinen matkavirtsapullo Travel John

Tuotetunnus:  66918B  3 kpl/rasia

Travel John on vuotamaton/loiskumaton, hygieeninen, haju-
ton ja helppo hävittää. Erityisen toimivaksi sen tekee keräys- 
pussissa oleva LIQSORB antimikrobinen superabsorbentti, 
jonka ansiosta neste muuttuu heti geelimäiseksi.

Pussin vetoisuus on 800 ml ja koska keräyspussi on uudel-
leensuljettava, sitä voi samalla reissulla käyttää useamman 
kerran.  

Naisten virtsapullo, 1 l, kansi

Tuotetunnus:  47250

Kannellinen virtsapullo, naisten malli. Materiaali: Läpikuultava 
PVC-muovi. Pesu 90 asteessa.

SH-3 miesten virtsapullo, 1 l, kansi

Tuotetunnus:  47230

Kannelllinen läpinäkyvä miesten     
virtsapullo. Voidaan autoklavoida.    
Pullossa on mittataulukko.     
Pesu 130 asteessa.

SH-4 miesten virtsapullo, 1 l, kansi

Tuotetunnus:  47220

Kannellinen läpikuultava miesten    
virtsapullo. Voidaan autoklavoida.    
Läpikuultava PP.       
Pesu 130 asteessa.

MATKAVIRTSAPULLOT

Universal  virtsapulloteline

Tuotetunnus:  473300

Sopii kaikille tavallisille virtsa-                                  
pulloille. Materiaali on kromattua     
metallia.

Mitat: 13 x 10 x 32 cm
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RECA care -anaalitamponi

ANAALITAMPONIT

Kertakäyttöinen anaalitamponi ulosteinkontinenssin estämi-
seksi.

RECA care-anaalitamponi on täydellinen vaihtoehto tavan-
omaisille ulosteinkontinenssisuojille. Se korvaa sisäisen sulki-
jalihaksen toiminnan taaten käyttäjälleen varmuuden kaikissa 
tilanteissa. Yksilölliset muodot ja seitsemän eri kokoa antavat 
valinnanvaraa, jota ei aiemmin ole ollut tarjolla. RECA ca-
re-anaalitamponi vähentää epämiellyttäviä hajuja, mutta se 
päästää kaasut lävitseen. RECA care-anaalitamponi on val-
mistettu erittäin ihoystävällisestä PVA-vaahdosta. 

Sopivan koon valinta aloitetaan pienimmästä tamponikoos-
ta. Jos se työntyy ulos peräaukosta tai ei estä ulosteen tuloa, 
tamponi on liian pieni. Tällöin siirrytään seuraavaan kokoon. 
Kokeilua jatketaan, kunnes tamponi tuntuu sopivalta. Sopi-
van koon löydyttyä sitä tulisi suojan varmistamiseksi kokeilla 
normaaleissa tilanteissa, kuten kotiaskareissa, pyöräillessä tai 
urheillessa tms.

Anaalitamponin asettaminen:
1. Pese kätesi huolellisesti. Poista suojamuovi ja kierrä anaa-

litamponin lanka auki.

2. Pehmennä RECA care-anaalitamponi lämpimässä vedessä 
minuutin ajan. Purista neste pois. Halutessasi voit liukastaa 
tamponia esim. perusvoiteella tai muulla liukasteella.

3. Liukasta asettimen pää ja kiinnitä se tamponin lankapuo-
lella näkyvään koloon (liukasteen ansiosta asetin on helppo 
irrottaa tamponista).

4. Valitse mukava ja itsellesi parhaiten soveltuva asento
esim.

- selinmakuulla polvet koukussa

- istuaaltaan wc-pöntöllä

- seisaaltaan toinen jalka tuolilla

5. Laita anaalitamponi peräsuoleen siten, että lanka jää 
ulkopuolelle. Kun tamponi on paikallaan, vedä asetin ulos 
(sulkijalihaksen koskettaminen saattaa aiheuttaa puristus-
refleksin. Jos niin käy, odota 8-10 sekuntia).

6. Poista RECA care-anaalitamponi vetämällä langasta.

Huomioitavaa:
• Ennen asettamista RECA care-anaalitamponi tulee aina 

pehmentää lämpimällä vedellä!

• Halutessasi voit päällystää tamponilangan ihoystävällisellä 
laastarilla

• Poista anaalitamponi viimeistään 20 tunnin käytön jälkeen

• Tamponia ei tarvitse poistaa uidessa

• RECA care-anaalitamponi voidaan hävittää normaalin 
kotitalousjätteen mukana

• Mikäli anaalitamponien käytön aikana esiintyy kuumetta, 
pahoinvointia, ripulia, heikkoutta, ihottumaa tai muita se-
littämättömiä oireita, poista tamponi ja konsultoi hoitavaa 
lääkäriäsi

Anaalitamponin käytön alussa mahdollisesti tuntuva paine on 
normaalia ja osittain myös psykologisten tekijöiden aiheut-
tamaa. Tamponin käyttöön kuitenkin tottuu nopeasti, jolloin 
myös tuntemukset katoavat.

Tuotteen malli
Tuote-    
tunnus

Halkaisija 
/ Pituus

RECA Care anaalitamponi tulppaani, koko S 20/3-50 25/52

RECA Care anaalitamponi tulppaani, koko L 20/4-50 35/63

RECA Care anaalitamponi, kierremalli, koko S 40/24-50 23/48

RECA Care anaalitamponi, kierremalli, koko M 40/30-50 28/50

RECA Care anaalitamponi, kierremalli, koko L 40/35-50 33/55

RECA Care anaalitamponi, syväkierremalli, koko S 44/24-50 23/48

RECA Care anaalitampon, syväkierremalli, koko L 44/35-50 33/56

Asetin 30/1 25/115

Pakkauskoko 50 kpl, asetin 1 kpl
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RECA fem -vaginaalitamponi

Kertakäyttöinen vaginaalitamponi virtsainkontinenssin estä-
miseksi. RECA fem-vaginaalitamponi auttaa naisia, jotka kär-
sivät stressi-inkontinenssista tai kohtu- tai vaginaprolapsista.

Turvallisesta PVA-vaahdosta valmistettu RECA fem-vagi-
naalitamponi korjaa ongelman. Se tukee virtsarakon kaulaa 
aiheuttamalla kevyttä painetta vaginan seinämään. Myös 
lantionpohjan lihakset saavat tukea, jolloin virtsankarkailu 
voidaan välttää.

RECA fem-vaginaalitamponeissa on viisi eri koko- ja kaksi pi-
tuusvaihtoehtoa. Laajan valikoiman ansiosta yksilölliset tarpeet 
tulevat huomioiduiksi ja suoja on paras mahdollinen. Sopivan 
koon valinta aloitetaan pienimmästä tamponikoosta. Jos virt-
sankarkailua esiintyy, tamponi on liian pieni ja tulisi siirtyä seu-
raavaan kokoon. Oikea kokovaihtoehto löytyy yleensä nopeas-
ti. Sopivan koon löydyttyä sitä tulisi suojan varmistamiseksi 
kokeilla normaaleissa tilanteissa, joissa virtsaa on aiemmin 
karkaillut.

Vaginaalitamponin asettaminen:
1. Pese kätesi huolellisesti. Poista suojamuovi ja kierrä vagi-

naalitamponin lanka auki.

2. Pehmennä RECA fem-vaginaalitamponi lämpimässä 
vedessä minuutin ajan. Purista neste pois. Halutessasi voit 
liukastaa tamponia esim. vaseliinilla, perusvoiteella tai 
muulla liukasteella.

3. Valitse mukava ja itsellesi parhaiten soveltuva asento, 
esim.

- selinmakuulla polvet koukussa

- istualtaan wc-pöntöllä

- seisaaltaan toinen jalka tuolilla

4. Aseta vaginaalitamponi syvälle vaginaan siten, että lanka 
jää ulkopuolelle.

5. Käytön jälkeen poista RECA fem-vaginaalitamponi vetä-
mällä langasta.

Huomioitavaa:
• Ennen asettamista RECA fem-vaginaalitamponi tulee aina 

pehmentää lämpimällä vedellä!

• Halutessasi voit päällystää tamponilangan ihoystävällisellä 
laastarilla.

• Vaginaalitamponia saa käyttää korkeintaan 12 tuntia yhtä-
jaksoisesti.

• Tamponia voi käyttää uidessa.

• Tamponia ei tarvitse poistaa WC-käyntien yhteydessä.

• Älä käytä vaginaalitamponia kuukautisten aikana.

• RECA fem-vaginaalitamponi voidaan hävittää normaalin 
kotitalousjätteen mukana.

• Mikäli vaginaalitamponien käytön aikana esiintyy kuumetta, 
pahoinvointia, ripulia, heikkoutta, ihottumaa tai muita se-
littämättömiä oireita, poista tamponi ja konsultoi hoitavaa 
lääkäriäsi.

Vaginaalitamponin käytön alussa mahdollisesti tuntuva paine 
on normaalia ja osittain myös psykologisten tekijöiden aihe-
uttamaa. Tamponin käyttöön kuitenkin tottuu nopeasti, jol-
loin myös tuntemukset katoavat.

Kokotaulukko ja tuotetunnukset

VAGINAALITAMPONIT

Tamponin malli Tuotetunnus
Halkaisija  / pituus 
millimetreinä

Koko 1 66/1 23/44

Koko 2 66/2 27/44

Koko 3 66/3 33/44

Koko 4 66/4 40/44

Koko 5 66/5 45/44

Koko 1 lyhyt 66/1 V 23/31

Koko 2 lyhyt 66/2 V 27/31

Koko 3 lyhyt 66/3 V 33/31

Koko 4 lyhyt 66/4 V 40/31

Koko 5 lyhyt 66/5 V 45/31

Pakkauskoko: 10 kpl
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Muut tuotteet

Metallinen virtsapussiteline 

Tuotetunnus: 63250200 
Pyöreään sängynreunaan sopiva, valkoinen 

Metallinen virtsapussiteline 

Tuotetunnus: 63250250
Kulmikkaaseen sängynreunaan sopiva 

Muovinen virtsapussiteline 

Tuotetunnus: 2000.700 
Sininen virtsapussiteline. Materiaali erittäin kovaa ja kestä-
vää polyamidia.

Lateksinen urinaalikondomi - ei poistoletkua

Tuotetunnus: 52.35
Tätä tuotetta käytetään ei-steriilinä    
ultraäänianturin suojana. Koko 35 mm

MUUT KONTINENSSITUOTTEET
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EREKTIOHÄIRIÖT

Penispumppu ACTIVE3

Tuotetunnus: AES3

Ladattava ACTIVE3-penispumppu on CE-merkitty lääkinnälli-
nen laite, joka auttaa peniksen jäykistämisessä.

Penispumppu toimii siten, että pumppupää imee ilmaa sy-
linteristä peniksen ympäriltä synnyttäen alipaineen. Peniksen 
verisuonet täyttyvät verellä ja penis jäykistyy. Koska sylinteri 
on läpinäkyvä, on helppo nähdä, milloin erektio on riittävä. 
Kun riittävä erektio on saavutettu, peniksen ympärille vede-
tään puristusrengas, jonka avulla erektio säilyy. Tavallisimmin 
1-2 minuutin pumppaus riittää erektion aikaansaamiseksi.

Active3:n ominaisuuksia:
• Helppokäyttöinen: vain yksi käyttöpainike, joten laitetta on 

helppo käyttää yhdellä kädellä

• Edellisiä malleja hiljaisempi ja tehokkaampi

• Ladattava, täydellä latauksella kuusi tuntia käyttöaikaa

• Helppo puhdistaa lämpimällä vedellä

• Kaikkia osia voidaan tilata myös erikseen

• Pumppupäällä (moottori) on kahden vuoden takuu

• Toimitetaan säilytyslaukussa

Tuote Tuotetunnus

ACTIVE3 penispumppu AES3

Puristusrengas 10 mm AES 10

Puristusrengas 12,5 mm AES 12,5

Puristusrengas 15 mm AES 15

Puristusrengas 20 mm AES 20
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MYYNTIEDUSTAJAT JA YHTEYSTIEDOT

HALTIJA Group Oy 

Koivuhaantie 2-4 D | 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250

asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Leena Juntunen 
Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, 
Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Länsi-Pohja, 
Lappi

leena.juntunen@haltija.fi 

040 566 4266

Kirsi Laakso
Etelä-, Itä- ja Pohjois-Savo,  
Pohjois-Karjala, Keski-Suomi

kirsi.laakso@haltija.fi 

050 595 5537

Eira Kääriäinen
Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, 
Pirkanmaa, Satakunta, Vaasa

eira.kaariainen@haltija.fi 

0400 434 877

Joonas Kivimäki 
HUS, Hyks, Espoo, Kauniainen ja 
Vantaa, Hyvinkään sairaanhoitoalue, 
Porvoon sairaanhoitoalue,  
Päijät-Häme, Eksote

joonas.kivimaki@haltija.fi 

044 476 2537

Antero Järvinen
HUS, Helsingin kaupunki, Kymsote, 
Lohjan sairaanhoitoalue, Länsi-
Uudenmaan sairaanhoitoalue

antero.jarvinen@haltija.fi

050 557 2932

Tilaukset
tilaukset@haltija.fi

Asiakaspalvelu: 09 612 2250
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