
 
 

Základní parametry: 

• materiál PVC 
• dva boční otvory 
• rovné zakončení 
• koncovka Luer Lock negativní 
• sterilní provedení 
• dvě spojovací cévky 1100mm 

 

Katétry pro urodynamická měření 
 

 

Dvoucestný katétr ženský 
Ženský dvoucestný urodynamický katétr je vyráběn ve 
čtyřech tloušťkách z materiálu PVC s rovným zakončením. 
Katétr je dodáván sterilní a součástí balení jsou dvě 
spojovací cévky. Celý set je určen na jednorázové použití. 
Katétr byl vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými 
lékaři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednání: 

Kód výrobku Průměr [ch] Délka [mm]  
A-Z2-06 6 300  
A-Z2-08 8 300  
A-Z2-12 12 300  
A-Z2-16 16 300  

  



 
 

Základní parametry: 

• materiál PVC 
• dva boční otvory 
• rovné zakončení 
• koncovka Luer Lock negativní 
• sterilní provedení 
• tři spojovací cévky 1100mm 

 

Katétry pro urodynamická měření 
 

 

Třícestný katétr ženský 
Ženský třícestný urodynamický katétr je vyráběn ve třech 
tloušťkách z materiálu PVC s rovným zakončením. Katétr je 
dodáván sterilní a součástí balení jsou tři spojovací cévky. 
Celý set je určen na jednorázové použití. Katétr byl vyvinut 
ve spolupráci s českými a slovenskými lékaři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednání: 

Kód výrobku Průměr [ch] Délka [mm]  
A-Z3-08 8 360  
A-Z3-12 12 300  
A-Z3-16 16 300  

  



 
 

Základní parametry: 

• materiál PVC 
• dva boční otvory 
• zakončení tiemann 
• koncovka Luer Lock negativní 
• sterilní provedení 
• dvě spojovací cévky 1100mm 
• zakončení tiemann 

 

Katétry pro urodynamická měření 
 

 

Dvoucestný katétr mužský 
Mužský dvoucestný urodynamický katétr je vyráběn ve 
třech tloušťkách z materiálu PVC se zakončením tiemann. 
Katétr je dodáván sterilní a součástí balení jsou dvě 
spojovací cévky. Celý set je určen na jednorázové použití. 
Katétr byl vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými 
lékaři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednání: 

Kód výrobku Průměr [ch] Délka [mm]  
A-M2-06 6 360  
A-M2-08 8 360  
A-M2-12 12 360  
 



 
 

Základní parametry: 

• materiál PVC 
• dva boční otvory 
• zakončení tiemann 
• koncovka Luer Lock negativní 
• sterilní provedení 
• tři spojovací cévky 1100mm 
• zakončení tiemann 

 

Katétry pro urodynamická měření 
 

 

Třícestný katétr mužský 
Mužský třícestný urodynamický katétr je vyráběn ve dvou 
tloušťkách z materiálu PVC se zakončením tiemann. Katétr 
je dodáván sterilní a součástí balení jsou tři spojovací 
cévky. Celý set je určen na jednorázové použití. Katétr byl 
vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými lékaři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednání: 

Kód výrobku Průměr [ch] Délka [mm]  
A-M3-08 8 360  
A-M3-12 12 360  
    

 



 
 

Základní parametry: 

• materiál PVC 
• dva boční otvory 
• rovné zakončení 
• koncovka Luer Lock negativní 
• sterilní provedení 
• jedna spojovací cévka 1100mm 
• silikonový balónek 

 

Katétry pro urodynamická měření 
 

 

Rektální balónkový katétr 
Rektální balónkový katétr pro urodynamická měření je 
vyráběn ve dvou tloušťkách z materiálu PVC s rovným 
zakončením. Katétr je dodáván sterilní a součástí balení je 
spojovací cévka. Celý set je určen na jednorázové použití. 
Katétr byl vyvinut ve spolupráci s českými a slovenskými 
lékaři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro objednání: 

Kód výrobku Průměr [ch] Délka [mm] Balónek [ml] 
B-REK-08 8 380 20 
B-REK-18 18 380 50 
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