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2 pituutta

Käytön kuvaus-Seuraavat ohjeet eivät korvaa terveydenhuollon am-
mattilaisen an-tamia ohjeita ja käyttöohjeiden huolellista lukemista.

Poista katetri muo-
vikalvosta pitämäl-
lä sitä liitinpäästä ja 
liitä se tarvittaessa 
virtsapussiin.

Työnnä katetria 
sisään, kunnes 
virtsaa alkaa virrata. 
Kun virtsan virtaus 
loppuu, vedä katetri 
hitaasti ulos.

Pidä katetria 
pystyasennossa 
kärki alaspäin ja 
avaa pakkaus 
repäisykohdasta.



Taipuisa alue (patentoitu)

Pisarakärki ja sen jälkeinen 
5 cm pituinen taipuisa alue 
helpottavat katetrin kulkua 
virtsaputkea pitkin.

Runko-osa

Runko-osa on jäykempää 
materiaalia, jotta katetrin sis-
äänvienti olisi helpompaa.

Pisarakärki (patentoitu) 

IQ-Cath-katetrin kärki on 
pehmeä ja pisaran muotoinen, 
ja sen jatkeena on taipuisa 
alue. Tämän rakenteen ansio-
sta katetri pääsee turvallisesti 
ohittamaan virtsaputken kapeat 
kohdat lähes ilman vastusta.

Pisarakärkinen katetri mahdollistaa katetrin helpon ja 
hellävaraisen viemisen virtsaputkeen. Katetrissa on kolme 
toiminnallista aluetta kaikissa malleissa:
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4 – 6 kertaa päivässä, 150 kertaa kuukaudessa, 1800 kertaa 
vuodessa. Näin usein keskimääräinen itsekatetroiva käyttäjä, 
oli hän sitten mies tai nainen, vie katetrin virtsarakkoon sen 
tyhjentämiseksi. Katetrin laatu ja käyttöturvallisuus ovat erit-
täin tärkeässä asemassa vammojen ennaltaehkäisemisessä.

Päästä avattava 
pakkaus  
Helposti käsiteltävä 

Sormen reiät helpottavat 
pakkauksen avaamista 
katetria koskematta.

Hygieniasuojalla    
Sisäänvienti ilman kosketusta

Ohut kalvo peittää katetrin 
kokonaan ja mahdollistaa 
sisäänviennin ilman 
kosketusta.

IQ-katetrin käyttäjien videoita toisen käyttäjien 
avuksi. Videot auttavat löytämään parhaan tavan 

käsitellä IQ-katetria omien tarpeiden mukaan.

-käyttäjävideot:

Pyöristetyt reiät
Katetrin reikien reunat on pyöristetty 
estämään vaurioiden syntyminen 
virtsateiden herkille limakalvoille.

Hydrofiilinen kertakatetri hygieniasuojalla 
Koko*

IQ 4304.xx  pituus 40 cm, heti käyttövalmis, valmiina 
0,9% keittosuolaliuoksessa, hygieniasuojalla, päästä avat-
tava pakkaus, steriili

CH mm

10 3,3
12 4,0
14 4,7
16 5,3
18 6,0

IQ 4303.xx  pituus 30 cm, heti käyttövalmis, valmiina 0,9% keitto-
suolaliuoksessa, hygieniasuojalla, päästä avattava pakkaus, steriili

10 3,3
12 4,0
14 4,7

*  Liittimet on värikoodattu katetrin koon mukaisesti Koko (mm ) ilmaistaan 
Charrière-arvon avulla (CH) 


