
Cystofix®

NOVÁ GENERACE READY-TO-USE KATÉTRŮ

Katétry Cystofix® mají širokou škálu použití  
– od akutních indikací až po dlouhodobou péči. 

Katétry se vyrábějí z polyuretanu nebo silikonu, s balónkem nebo 
bez, s rovným koncem pro minimální invazivitu nebo s koncem 
zahnutým, umožňujícím účinnou drenáž moči díky četným 
postranním otvorům. 

VÝHODY
 �  Velmi přesná punkce: 
Ostrý hrot kanyly z nerezové oceli 

 �  Snadné uchopení: 
Úchop pomocí 3 křidélek 
Rozlomitelná kanyla

 �  Hladký skluz (« Glide Effect »): 
Vnitřní povrch kanyly je ošetřen silikonem  
a umožňuje hladké zavedení katétru 

 �  Nižší riziko poranění močové trubice a nekróz

 �  Lepší pocit pacienta - vyšší komfort v porovnání 
s permanentním močovým katétrem,  
zejména pro pacienty na invalidním vozíku

 �   Nižší riziko zkřížené kontaminace katétru 
Zajistěte pacientům snadnou a bezpečnou drenáž moči díky 
zlatému standardu suprapubické perkutánní katetrizace 

INDIKACE
 � Stav, kdy není indikována intermitentní jednorázová 
katetrizace, akutní a chronická retence moči a akutní 
prostatitida

 � Obstrukce, striktura, abnormální anatomie močové trubice, 
poranění pánve

 � Incontinentia alvi - u inkontinentních pacientů dochází 
ke stálému znečišťování permanentního transuretrálního 
katétru stolicí

Cystofix®/Cystofix® Paed punkční sada, výměnná sada nebo výměnná dilatační sada jsou zdravotnické prostředky určené pro suprapubickou peperkutánní katetrizaci. Složení: Drenážní 
katetr, předsestavený v drenážní kanyle, ochranná hadice (v případě punkční sady Cystofix®), zátka pro balónkový katetr (nevztahuje se na sadu Cystofix® Paed), drenážní sáčky (objem 2l) 
s drenážním ventilem a ochranným uzávěrem (pouze v případě punkční sady Cystofix® se sáčky). Indikace: Katetrizace močového měchýře po chirurgických výkonech, v případě dysfunkce 
močového měchýře, retence moči, k diagnostickým účelům, rozboru moči. Kontraindikace: rakoviny močového měchýře, při antikoagulační a protidestičkové léčbě, v případě sepse abdominální 
stěny, přítomnosti subkutánního cévního bypassu v suprapubické oblasti. Vedlejší účinky: V případě, že i přes speciální provedení a materiál katetru dojde k usazování složek moči na povrchu 
materiálu katetru, zkontrolujte pH moči, koncentraci moči a zvažte možnou urinární infekci. Občas se může vyskytnout strangurie z důvodu podráždění cizím tělesem. Upozornění: zavedení 
suprapubického perkutánního katetru (SPC) a péče o pacienta s SPC musí být provedena pouze kvalifikovaným zdravotnickým personálem proškoleným k provádění těchto úkonů. Výrobky 
Cystofix® nejsou určeny k dlouhodobé implantaci. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace.
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Tenká a ostrá kanyla

Univerzální konektor 
umožňuje vytvořit 

uzavřený systém

Polyuretan nebo silikon 

S balónkem nebo bez balónku
Rovný nebo zahnutý konec

Výrobek Velikost  
katétru (CH)

Délka  
kanyly (cm)

Délka  
katetru (cm)

Katalog. 
číslo

Kusů  
v balení Složení sady
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ČE Cystofix® Set Ready-to-Use 
bez sběrného sáčku 

10 8 65 445 0100 10

10 12 65 445 0120 10

15 12 65 445 0130 10

Cystofix® Set Ready-to-Use 
se sběrným sáčkem o objemu 2 l 

10 8 65 445 0150 10

10 12 65 445 0160 10

15 12 65 445 0170 10

Cystofix® Exchange Set 
10 - 44 445 0010 5

14 - 44 445 0014 5
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Cystofix® Set Ready-to-Use 
s balónkovým katétrem, rovný konec 

12 12 44 445 0200 10

14 12 44 445 0220 10

Cystofix® Set Ready-to-Use 
s balónkovým katétrem, konec J 

12 12 53 445 0210 10

Cystofix® Exchange Set  
s balónkovým katétrem - rovný konec

12 - 44 445 0012 5

Cystofix® Dilation-Exchange Set  
s balónkovým katétrem – rovný konec

12 - 44 445 0512 5

Cystofix® Dilation-Exchange Set  
s balónkovým katétrem – rovný konec

16 - 44 445 0716 5
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IE Cystofix® PAED Basic Set – dětský set  
se sběrným sáčkem 2 litry

10 5 50 4450180 10

Cystofix® PAED Exchange Set 10 - 44 4450010 5

Cystofix® MINIPAED Basic Set 5 5 50 444 1036 10

Ureofix®112 PlusUreofix® Compact

Uro-Tainer®Urimed Bags

MOŽNÉ KOMBINACE SBĚRNÝCH SYSTÉMŮKATÉTR UVNITŘ KANYLY


