
Cateterizare intermitenta blândă, 
facilă şi sigură.

… cel mai bun cateter urinar 
 pe care îl puteţi avea !



Cicatricile uretrale 
după micro-traumatisme de-
termină o trecere mult mai 
dificilă a cateterului către ve-
zica urinară.

Cateterizare fără probleme
La bărbaţi uretra este de 18–25 cm lungime. Din 
cauza lungimii şi a curbelor naturale ale uretrei 
masculine, introducerea unui cateter poate fi mai 
dificilă pentru bărbaţi, mai ales dacă există modifi-
cări fiziologice din cauza unei infecţii, stricturi sau 

cicatrici. În mod special în aceste cazuri IQ-Cath 
este eficient: vârful siliconic rotunjit şi flexibil per-
mite o cateterizare blândă şi în condiţii de maximă 
siguranţă.

www.iq-cath.de

Video zum IQ-Cath

Stricturile şi edemele 
uretrale împiedică trecerea 
uşoară a cateterului prin ure-
tră şi cresc riscul de rănire.

Stricturile uretrale 
pot  face imposibilă utilizarea 
unui cateter obişnuit (Nelaton 
sau Tiemann).

O prostata mărită
sau un sfincter spastic face 
introducerea cateterului în 
vezică mai dificilă.



Design-ul cateterului IQ-Cath
De 4–6 ori pe zi, de 150 de ori pe luna, de 1800 
de ori pe an. Aceasta este o estimare aproximativă 
a numărului de cateterizări pe care o persoană le 
poate face pentru a evacua conţinutul vezicii uri-

nare. De aceea este crucial de utilizat un cateter 
de foarte înaltă calitate care înglobează mai multe 
caracteristici destinate a preveni traumele tractului 
urinar inferior.

Zona flexibilă
Vârful rotunjit şi flexibil (atât cât trebuie !) 
permite parcurgerea uretrei fără forţă.

Vârful rotunjit
Vârful siliconic şi moale, unic şi patentat 
ghidează cateterul şi face imposibila ră-
nirea uretrei. El are efectul unui dilatator 
uretral blând.

Orificii laterale rotunjite şi netede
Orificiile laterale sunt rotunjite la interior 
şi la exterior pentru a nu răni in nici un 
fel ţesutul sensibil al mucoasei uretrale.
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CH & mm Cod
Fără ambalaj suplimentar

Cod
Cu ambalaj dublu

Cateter IQ-Cath de unică utilizare pentru cateterizare intermitentă – cu teacă hidrofilă – lungime 43 cm
IQ-Cath 20 – fără soluţie salină pentru activare inclusă • steril

10 3,3 IQ 2004.10 IQ 2014.10
12 4,0 IQ 2004.12 IQ 2014.12
14 4,7 IQ 2004.14 IQ 2014.14
16 5,3 IQ 2004.16 IQ 2014.16
18 6,0 IQ 2004.18 IQ 2014.18

IQ-Cath 21 – gata de utilizare • cu soluţie salină pentru activare inclusă • steril
10 3,3 IQ 2704.10 IQ 2714.10
12 4,0 IQ 2704.12 IQ 2714.12
14 4,7 IQ 2704.14 IQ 2714.14
16 5,3 IQ 2704.16 IQ 2714.16
18 6,0 IQ 2704.18 IQ 2714.18

IQ-Cath 26 – gata de utilizare • cu soluţie salină pentru activare inclusă • sac colector de urina ataşat (1 litru) • steril
10 3,3 – IQ 2814.10

12 4,0 – IQ 2814.12

14 4,7 – IQ 2814.14

16 5,3 – IQ 2814.16

18 6,0 – IQ 2814.18

Cateter IQ-Cath de unică utilizare pentru cateterizare intermitentă – cu gel hidrosolubil – lungime 43 cm
IQ-Cath 30 – fără gel inclus • steril

10 3,3 IQ 3004.10 IQ 3014.10
12 4,0 IQ 3004.12 IQ 3014.12
14 4,7 IQ 3004.14 IQ 3014.14
16 5,3 IQ 3004.16 IQ 3014.16
18 6,0 IQ 3004.18 IQ 3014.18

IQ-Cath 31 – gata de utilizare • cu gel inclus (Kissen) • steril
10 3,3 IQ 3104.10 IQ 3114.10
12 4,0 IQ 3104.12 IQ 3114.12
14 4,7 IQ 3104.14 IQ 3114.14
16 5,3 IQ 3104.16 IQ 3114.16
18 6,0 IQ 3104.18 IQ 3114.18

IQ-Cath 36 – gata de utilizare • cu gel inclus (Kissen) • sac colector de urină ataşat (1 litru) • steril
12 4,0 IQ 3604.12 IQ 3614.12

14 4,7 IQ 3604.14 IQ 3614.14

16 5,3 IQ 3604.16 IQ 3614.16

18 6,0 IQ 3604.18 IQ 3614.18

Disponibil în cutii a câte 30 de bucăţi.
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