
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MTG Cath-Lean® er et klar-til-brug lukket intermitterende katetersystem til engangs-
brug. Katetret er let at anvende og er ekstra beskyttende mod urinvejsinfektioner*.  

MTG Cath-Lean® er det ideelle engangskateter til kvinder – giver sikkerhed, er let at 
anvende og er diskret. 

Den patenterede MTG EZ-Advancer® stopventil sikrer, at kateterslangen ikke glider 
tilbage i posen under indførelse. 

Mini-Pak udgaven er lige til at have med i tasken eller lommen, og der medfølger en 
diskret og hygiejnisk affaldspose.  

 

I et komplet sæt til MTG Cath-Lean® medfølger:  
 
- 1 stk. sterilt PVC lukket intermitterende katetersystem 
- 1 par latexfri handsker 
- 1 stk. blød klud 
- 1 stk. gazeserviet 
- 2 stk. BZK-renseservietter 
- 1 stk. affaldspose.  

* Der foreligger dansk evidens, der påviser +50% mindre risiko for urinvejsinfektioner. 
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Følgende kan nævnes om MTG Cath-Lean®: 

•Kateteret er overfladebehandlet, og klar til brug. 

•Spidsen af MTG-kateteret er designet til at mindske risikoen for tilbagevendende urinvejsinfektioner. 

•Kateterhullerne er overfladebehandlede og afrundede, så kateteret er nænsomt mod urinrørets 
slimhinde og sikrer en behagelig kateterisation. 

•Forskudte kateterøjne i toppen af kateteret giver drænage fra to punkter i blæren. 

•Kateteret fås i størrelserne CH 12 og 14. 

•Kateterposen holder kateterslangen steril og opsamler urinen. 

•Kateterets længde er 15 cm. og opsamlingsposen kan indeholde op til 700 ml. (Se MTG EZ-Advancer®, hvis 
en længere udgave foretrækkes). 

•Der medfølger en diskret og hygiejnisk affaldspose til bortskaffelse af de brugte dele. 

•Det er muligt og let at tage en steril urinprøve (den vandopløselige gel påvirker IKKE urinprøven). 

•Kateterisation er muligt i f.eks. en kørestol eller seng. Det er ikke nødvendigt at være på et toilet. 

•BZK-renseservietterne er klare, lugt- og alkoholfrie. 

•DEHP-fri kateterslange. 

•100% latexfri. 

 

Varenr. HMI-nr. Str. Længde/beskrivelse Antal pr. ks. 

42412   _ 12 Kvindekateter, BZK-renseservietter 100 stk. 

42414   _ 14 Kvindekateter, BZK-renseservietter 100 stk. 

40412 115088 12 Kvindekateter, uden tilbehør 100 stk. 

40414 115091 14 Kvindekateter, uden tilbehør 100 stk. 

Til alle Cath-Lean® katetre medfølger en hygiejnisk affaldspose for diskret bortskaffelse. 
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Se produktvideo her 

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=61664&art0=113548&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=61664&art0=113549&nart=1
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg
https://www.youtube.com/watch?v=h6ycvOiByXE

