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Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Katheteriseren hoeft u niet te belemmeren in uw dagelijks leven. Katheter Care is 
een programma dat ondersteuning, advies en inspiratie biedt wanneer u hier  
behoefte aan heeft.

De voordelen van Katheter Care:
v Directe telefonische ondersteuning van adviseurs.
v Doorlopende productbegeleiding.
v Nieuws en persoonlijke ondersteuning via e-mail.
v Inspirerende artikelen en online hulpmiddelen.

Katheter Care geeft u vertrouwen en helpt u op weg, zodat u het leven kunt  
leiden zoals u het wilt. Blijf de dingen doen die u al deed, schrijf u vandaag  
nog in!

 
www.coloplast.to/ondersteuning

Vragen over vergoeding van hulpmiddelen
www.vergoedgeregeld.nl 

SpeediCath Compact Set is te bestellen bij uw Medisch Speciaalzaak.  
U heeft de volgende informatie nodig.

 0800 - 022 98 98

 www.coloplast.nl 

 nlcare@coloplast.com

Neem contact op met Coloplast Care als u vragen of opmerkingen heeft:

De genoemde lengte betreft de effectieve lengte van de katheter exclusief connector.
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 Het is een katheter en opvangzak 
ineen, en de hele set is zo klein  
dat ik hem gemakkelijk in een  
handtas kan meenemen.  
Mirella Dekker gebruikt SpeediCath Compact Set

1.  Draai en verwijder de huls. Vouw de urine-
opvangzak open. 

2. Draai en trek de katheter eruit.

3. Voor mannen: Houd de penis omhoog, vlak 
tegen de buik aan. Til de penis met één hand op 
om de urinebuis recht te trekken. Breng dan de 
katheter in de urinebuis tot u weerstand voelt. 
Duw dan de penis naar beneden en schuif de 
katheter verder tot de urine begint te stromen.
3. Voor vrouwen: Breng de katheter in de 
urinebuis tot de urine begint te stromen.

Wanneer de urinestroom stopt, trekt u de katheter 
voorzichtig 1 tot 2 cm terug. Als de urinestroom 
weer op gang komt, wacht u enkele seconden 
voordat u de katheter nog eens 1 tot 2 cm 
terugtrekt. Als de blaas leeg is, verwijdert u de 
katheter. Duw hierna tegen het ventiel dat aan de 
blauwe connector zit, om te voorkomen dat de 
urine terugstroomt.

4. Druk de katheter weer in de huls, zodat er geen 
urine kan teruglopen. Druk eventueel stevig door om 
de katheter volledig in de huls te krijgen. 

5. Open de urine-opvangzak door het hoekje 
bovenin eraf te trekken. Leeg de urine-opvangzak 
boven het toilet en gooi de katheter en urine-
opvangzak weg.

Lees voor gebruik de uitgebreide gebruiksinstructie, die u los aantreft in de doos. Hierin vindt  
u informatie over indicaties en waarschuwingen.

SpeediCath® Compact Set 
Bestellen

SpeediCath® Compact Set 
Gebruiksinstructie

Katheter Care 
Ondersteuningsprograma

Assortiment
Maat Verp. Lengte Art.nr.

SpeediCath Compact Set Man Ch 12-18 20 30 cm 28422

SpeediCath Compact Set Vrouw Ch 10 20 9 cm 28520

SpeediCath Compact Set Vrouw Ch 12 20 9 cm 28522

SpeediCath Compact Set Vrouw Ch 14 20 9 cm 28524
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