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Absorberande produkter
Vägledningen gällande Inkon nens, Blås‐ och tarmdysfunk ons sor ment har som sy e a
vara ll hjälp när det gäller förskrivningar i aktuellt område. Här presenteras hur man kan
tänkas använda utvalda ar klar från sor mentet.

Tena Slip / MoliCare Premium Elas c





Används med fördel ll de pa enter/brukare som är i behov av hjälp med byten av inkon nensskydd.
Kan man fördel användas på na en då man har möjlighet a sä a skyddet tä in ll kroppen.
Kan även användas ll de pa enter/brukare som si er i rullstol och som behöver hjälp med bytet av
inkon nensskydd.
De mindre storlekarna skulle kunna vara lämplig ll större barn med inkon nens

Användarinstruk on för MoliCare Premium Elas c

A ends Flex



Kan användas av de pa enter/brukare som självständigt kan klara av byten av inkon nensskydd.
Kan användas på na en samt ll de pa enter/brukare som si er i rullstol där man som
omsorgspersonal kan sä a skyddet tajt in ll kroppen.

Användarinstruk on för A ends Flex

MoliCare Premium Mobile



Till de pa enter/brukare som självständigt kan klara av toale besök och byten av inkon nensskydd.
Kan även med fördel användas ll personer med demens och/eller de pa enter/brukare som är
”plockiga”.
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Tillbaka ll innehållsförteckning

Absorberande produkter
Alterna v ll ovanstående ar klar skulle kunna vara a använda e två‐delat skydd. Med
de a menas en binda i passande storlek gällande absorp on och må

llsammans med en

ﬁxeringsbyxa.

Saniso Mini Kol / Saniso Mini Kol Long




Kolet i dessa produkter tar bort illaluktande do .
Till de pa enter/brukare som har analinkon nens med e mindre läckage.
Rekommenderas a läggas i trosa/kalsong, inte i e redan beﬁntligt inkon nensskydd.

Bu erﬂy By A ends


Inkon nensskydd som används vid mindre besvär av analinkon nens.

Användarinstruk on för Bu erﬂy By A ends
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Tillbaka ll innehållsförteckning

Tappningskatetrar
Tappningskatetrar vid speciella llfällen såsom inte llgång ll va en, toale eller när man är
ute på resor etc.

LoFric Sense




Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt ak verar tappningskatetern med
E alterna v när man är utanför hemmet och/eller inte har llgång ll va en eller toale
Anpassad för kvinnor (15cm)

SpeediCath





Klar a direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)
E alterna v när man är utanför hemmet och/eller inte har llgång ll va en eller toale
Finns i olika längder 20cm, 30cm samt 40cm
Möjlighet a vika/böja för a kunna lägga i ﬁckan eller liknande

LoFric Primo






Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt ak verar tappningskatetern med
E alterna v när man är utanför hemmet och/eller inte har llgång ll va en eller toale
Finns i olika längder 15cm, 20cm samt 40cm
Möjlighet a vika/böja för a kunna lägga i ﬁckan/väskan eller liknande
Finns med Tiemannspets
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Tillbaka ll innehållsförteckning

Tappningskatetrar
Tappningskatetrar vid speciella llfällen såsom inte llgång ll va en, toale eller när man är
ute på resor etc.

SpeediCath Compact Eve




Klar a direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)
E alterna v när man är utanför hemmet och/eller inte har llgång ll va en eller toale
Anpassad för kvinnor (9cm)

LoFric Origo







Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt ak verar tappningskatetern med
E alterna v när man är utanför hemmet och/eller inte har llgång ll va en eller toale
Med e handtag som glider lä över tappningskatetern
Finns i olika längder 30cm samt 40cm
Möjlighet a vika/böja för a kunna lägga i ﬁckan/väskan eller liknande
Finns med Tiemannspets

SpeediCath Flex






Klar a direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)
E alterna v när man är utanför hemmet och/eller inte har llgång ll va en eller toale
Med oliv pp (kula), skulle kunna vara e alterna v när emannspets inte fungerar
Skyddande hylsa som omger tappningskatetern för inte kunna kontaminera tappningskatetern
Förpackningen ﬁnns som standardformat samt ﬁckformat
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Tillbaka ll innehållsförteckning

Tappningskatetrar
Tappningskatetrar vid speciella llfällen såsom inte llgång ll va en, toale eller när man är
ute på resor etc.

SpeediCath Compact




Klar a direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)
E alterna v när man är utanför hemmet och/eller inte har llgång ll va en eller toale
Anpassad för män (33cm)

LoFric Ins ‐Cath




För ins lla on av läkemedel i blåsan
Luer‐fa ning
Finns i 20cm och 40cm

LoFric Hydro‐Kit






Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt ak verar tappningskatetern med
E alterna v när man är utanför hemmet och/eller inte har llgång ll va en eller toale
Med urinpåse
Finns i 20cm och 40cm
Finns med Tiemannspets (40cm)
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Tillbaka ll innehållsförteckning

Katetersköljning
Ska ordineras läkare (Vårdhandboken). Kan delegeras, följ lokala anvisningar/föreskri er på
din enhet.

Uro‐Trainer TWIN SUBY G 3,23%



Rekommenderas ll kateter som o a blockeras av kalkavlagringar.
Från 1ggr/vecka ll max 2ggr/dygn

Uro‐Trainer TWIN SOLUTIO R 6%



Rekommenderas för katetrar med svårbehandlad förkalkning där URO‐Tainer Twin Suby G inte ger
llfredställande resultat
Från 1ggr/vecka ll max 2ggr/dygn
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Tillbaka ll innehållsförteckning

