
SpeediCath® é um cateter avançado, que fornece uma
solução segura e suave graças a 2 características exclusivas:
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SpeediCath® Standard

Código Descrição Tamanho

28408 Cateter masculino CH 08  

28410 Cateter masculino CH 10 
 

28412 Cateter masculino CH 12 
 

28414 Cateter masculino CH 14 
 

28506 Cateter feminino CH 06 
 

28508 Cateter feminino CH 08 
 

28510 Cateter feminino CH 10 
 

28512 Cateter feminino CH 12 
 

28706 Cateter pediátrico CH 06 
 

28708 Cateter pediátrico CH 08 
 

28578 Cateter compacto feminino CH 08 
 

28580
 

Cateter compacto feminino
 

CH 10
 

 

28582

 

Cateter compacto feminino

 

CH 12

 
 28584

 

Cateter compacto feminino

 

CH 14

 
 

28692

 

Cateter compacto masculino

 

CH 12/18

 
 

28422
 Cateter masculino

+ bolsa integrada

 

CH 12/18 / 750ml
 

 

28522
 Cateter feminino

+ bolsa integrada

 

CH 12 / 750ml
 

 

SpeediCath® é um cateter avançado que oferece 
diferentes calibres, modelos e tamanhos que respeitam 
a anatomia e as necessidades de cada indivíduo.

SpeediCath® Compact

SpeediCath® Compact Set

Para maiores informações, ligue para: 0800 285 8687

Uma vida melhor.

Revestimento Hidrofílico Único: seu revestimento 
excepcionalmente suave e uniforme garante inserção e 
retirada com o mínimo de atrito superficial, reduzindo o 
risco de complicações no trato urinário.
Orifícios polidos e lubrificados: garantem uma transição 
suave entre a superfície do cateter e a mucosa uretral, 
minimizando o risco de trauma uretral.

Ostomy Care, Continence Care, Wound & Skin Care and Interventional Urology
Instantaneamente pronto
para uso - reduz o tempo
gasto com CI.

Reduz risco de infecções 
urinárias e trauma uretral.

Melhora a qualidade 
de vida.



Conferir a identificação do paciente.

Feminino - Colocar o campo sob a região glútea e entre as pernas
Masculino – Colocar 1 campo fenestrado no pênis.

Retire o cateter da embalagem com a sua mão
dominante segurando-o pelos primeiros 5 cm sem
lubrificação e introduza lentamente no meato uretral
no adulto e/ou criança até fluir urina, insira o cateter por
mais dois centímetros e pare.

 

Secar a área e manter a paciente confortável.

Recolher o material, providenciando o descarte e armazenamento adequado.

Manter a extremidade do cateter dentro da cuba rim e aguardar
o esvaziamento completo da bexiga.

Higienizar as mãos.

PASSOS

PASSAGEM DE CATETER VESICAL DE ALIVIO

Colocar os EPI’s e higienizar as mãos.

Posicionar o cateter SpeediCath para o procedimento:
Remova a cobertura da parte adesiva da embalagem;
Cole a parte adesiva em uma superfície limpa e lisa;
Assegure-se de que a embalagem esteja posicionada verticalmente;
Abra a embalagem puxando o anel em sua direção e depois para baixo;
Só abra até o ponto em que aparecer o conector inteiro.

Explicar o procedimento ao paciente ou acompanhante

MASCULINO: Proceder à antissepsia do períneo, bolsa escrotal e 
posteriormente do pênis, com a mão não dominante, utilizando as
gazes embebidas no antisséptico iniciando com movimentos
circulares ou perpendiculares, no sentido do prepúcio
para a base do pênis, depois, com auxílio de uma gaze estéril, afastar
o prepúcio e com a glande exposta fazer antissepsia da região peniana,
novamente com movimentos circulares, no sentido da glande para a
raiz do pênis, mantendo o prepúcio tracionado, por último realizar a
antissepsia do meato em movimento circular, no sentido do meato para glande.

Calçar luvas estéreis.

Organizar material estéril no campo.

Realizar registro do procedimento conforme protocolo.

Higienizar as mãos. 

Abrir a bandeja de cateterismo usando técnica asséptica.

Colocar a paciente em posição de decúbito dorsal:

Higienizar as mãos e calçar as luvas de procedimento

Higienizar as mãos novamente.

Realizar a higiene íntima do paciente com água e 
sabonete neutro hipoalergênico e mantê-la posicionada adequadamente
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Retirar os EPI’s.21
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Quando o fluxo da urina parar, você deve retirar o cateter em pequenas etapas,
por centímetro, girando-o 360º antes de completa remoção.
Isso garante o esvaziamento completo da bexiga.

 os joelhos flexionados quando possível, os pés sobre o leito mantendo
os joelhos afastados (posição ginecológica), preservando sua privacidade.
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FEMININO: Realizar antissepsia da região perineal, com movimentos
únicos, utilizando gaze estéril embebida com clorexidine aquosa
e o auxílio da pinça Cheron: primeiro, horizontalmente, do meato
até o monte de Vênus. A seguir, verticalmente do meato até final
da comissura labial posterior, inicialmente sobre os grandes lábios,
após entre grandes e pequenos lábios. Por último, em movimentos
circulares sobre o meato, de dentro para fora. Separar, com uma das
 mãos, os pequenos lábios de modo que o meato uretral seja visualizado;
mantendo-os afastados.

 
 

 
 

 
 


