
ACTREEN® HI-LITE SORTIMENTET
DISKRET & ENKELT



Actreen® Hi-Lite Sortimentet
Med hydrofil lubrikant 

Materialinnehåll / fördelar

• TPO (termoplastisk polyolefin) och EVA (etylen vinyl acetat copolymer) 
• Fritt från PVC och DEHP  
• Ej traumatiska ögon, för smidigt blåsdränage1

•  Förlubriserad med hydrofil lubrikant: katetern färdig att använda,  
inget behov av vatten

• Öppningarna designade för bra och för nedsatt fingerfärdighet
•  Säker hantering med 2 olika «No touch»-möjligheter

         Ytterligare +

2 valmöjligheter så att katetern ej 
vidrörs vid användning

No touch

Actreen® kan vikas och förvaras i 
det diskreta fodral som finns med i 
varje förpackning*Lättvikt

2 valmöjligheter för öppning 
beroende på fingerfärdighet

Enkel



Actreen® Hi-Lite Cath

Designad för säker användning
•  Produkten kan användas vid aseptiska förhållanden genom att 

ta ut katetern från förpackningen med ett grepp i konnektorn 
med sterila handskar

En ny look
•  Vit förpackningsfilm för mer diskretion

Cath

Konnektor + kateter längd : 41 cm

Flyttbar « No touch »

    Dragspel « No touch »



Actreen® Hi-Lite Set

All-i-ett koncept
•  Kateter + påse sitter ihop och vikt till en kompakt storlek*

Backventil
•  Integrerad i påsen och motverkar läckage när urin finns i påsen2

Graderad påse på 1 000 mL
• Approximerad mätning av urin
• Graderad skala som är enkel att avläsa
•  Påse med vänlig design, kan rivas av i hörnet och där tömmas5

Set

Hörn för 
avrivning

Backventil

Kateterlä
ngd: 3

7 cm

Dragsp
el « 

No to
uch »

Fly
ttb

ar  

« N
o to

uch
 »

*CH18 storleken kan ej vikas



Actreen® Hi-Lite Teknologi 
En historik av innovation och utförande

1. En unik teknologi baserad på en hydrofil lubrikant

2. Kateterns egenskaper och innovativa förpackning

•  Färdig att använda: inget extra vatten krävs
•   Ingen risk för uttorkning före införandet3: 

nivån av lubrikant förblir densamma under 
   införandet

Komponenter: Vatten- och glycerinbaserad lubrikant som bibehålls under hela kateteriseringen.

Patientens fördelar

PVC-fri  
kateter

Glycerin

Vatten

Släta
Dränageögon1

Katetern har ej kontakt
med händer och fingrar

Minimerar risken för kontamination
av katetern vid hantering

En specifik design  
av konnektorn

Möjliggör ett enkelt grepp
utan att vidröra katetern4

No touchSäkerhhet

20 års 
erfarenhet  60 min Reducerar avfallet 

med upp till 50 %

• Multifunktionell komponent
• Lättaste produkten på marknaden* 
• Designad för enkelhet 

Nyckelsiffror

*jämfört 3 huvudprodukter som används på marknaden

MAXIMAL 
ECO-VÄNLIG ANVÄNDNING

Full hydrofil 
effekt i minst3



CH ø (mm) Antal/fpg Artnr.

TIEMANN - 41 cm

 08 2,7 30 st 238108N

 10 3,3 30 st 238110N

 12 4,0 30 st 238112N

 14 4,7 30 st 238114N

 16 5,3 30 st 238116N

 18 6,0 30 st 238118N

NELATON - 37 cm

 10 3,3 30 st 242210N

 12 4,0 30 st 242212N

 14 4,7 30 st 242214N

 16 5,3 30 st 242216N

 18 6,0 30 st 242218N

CH ø (mm) Antal/fpg Artnr.

TIEMANN - 37 cm

 10 3,3 30 st 242110N

 12 4,0 30 st 242112N

 14 4,7 30 st 242114N

 16 5,3 30 st 242116N

 18 6,0 30 st 242118N
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Actreen® Hi-Lite Sortimentet 
Beställningsinformation

Actreen® Hi-Lite Cath Actreen® Hi-Lite Set

1 Report n° 7.5.AA.100.1
2  Report n°7.5.AB.054.1
3 Report N°7.5AC059.2
For safety and hygienic reasons, we advise you to use the product in the shortest possible 
time after opening. 

4 «Results reports of the usability test product on Actreen® Hi-Lite Cath»
5  «Results report of the USABILITY TEST Product: Actreen® Hi Lite Set»

This medical device is a regulated health care product and on the basis of this regulation is certified CE.
The products commercialized by B. BRAUN MEDICAL shall exclusively be used in accordance with the package inserts which have been updated and included in the boxes.
Non binding documents and photographs

NELATON - 41 cm

 08 2,7 30 st 238208N

 10 3,3 30 st 238210N

 12 4,0 30 st 238212N

 14 4,7 30 st 238214N

 16 5,3 30 st 238216N

 18 6,0 30 st 238218N

NELATON - 20 cm

 06 2,0 30 st 238306N

 08 2,7 30 st 238308N

 10 3,3 30 st 238310N

 12 4,0 30 st 238312N

 14 4,7 30 st 238314N

 16 5,3 30 st 238316N


