
Gebruiksinformatie

Hydrofielkatheter voor intermitterende katheterisatie
• Bestemd voor éénmalig gebruik.
• Niet gebruiken zonder vooraf de coating te activeren met schoon water.
• Na activering moet de katheter zo spoedig mogelijk gebruikt worden.
• De katheter mag niet opnieuw gesteriliseerd worden.
• Koel en droog bewaren.

Was uw handen met water en 
zeep. Reinig het uiteinde van de 
penis met een vochtig washandje, 
wattenbolletje of gaasje.
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Draai de verpakking om en laat 
het water uit de verpakking lopen. 
Open de verpakking aan de voor-
zijde en maak de kathetertip vrij.

3

Open de verpakking aan de kant 
van de connector. Houd de ka-
theter rechtop, vul de verpakking 
met voldoende schoon water om 
de gehele katheter gedurende 30 
seconden te bevochtigen.
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Om de urine direct in de toilet te 
laten afvloeien kunt u de verpak-
king gebruiken om de katheter te 
verlengen.
Schuif de connector naar voren 
totdat de connector de verpak-
king afsluit.
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Als alternatief de katheter aan de 
connector uit de verpakking ha-
len. Sluit indien noodzakelijk een 
urine opvangzak aan.
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.
medeco.nl of kunt u contact opnemen met onze verpleegkundige
adviseurs tijdens telefonische spreekuren: 0800 022 82 82 - 
bereikbaar op werkdagen tussen 11.00 uur en 12.00 uur en tussen
15.00 uur en 16.00 uur.

Houd de penis schuin naar boven. 
Breng de katheter langzaam in, tot-
dat de urine begint te stromen. Bij 
gevoel van weerstand de druk op de 
katheter constant houden, maar niet 
forceren. De katheter zal de juiste 
weg zoeken. Is dit niet het geval, 
neem dan contact op met uw arts 
of verpleegkundige.
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Trek de katheter stapsgewijs te-
rug tot er geen urine meer komt. 
Vouw de katheter achter de con-
nector dubbel en verwijder de 
katheter.
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Droog bewaren

 
Niet blootstellen aan zonlicht

 
Temperatuurlimiet

 
Volg de gebruiksaanwijzing

 
Niet voor hergebruik

 
Niet opnieuw steriliseren

 
Voldoet aan de EG-Richtlijn 93/42/EWG

 
Ethyleen oxide gesteriliseerd

 
Lotnummer

 
Houdbaar tot (jaar-maand)

 
Stuks


