
Určené na rýchle* 
a pohodlné cievkovanie
*Môžete začať cievkovať hneď, ako navlhčíte katéter



Ako začať
U niektorých žien môže 
predstava prerušovanej 
katetrizácie – alebo 
„cievkovania“ – vyvolávať pocity 
úzkosti. Možno máte zdravotné 
ťažkosti alebo vstupujete do 
úplne novej fázy života. 

Spolu s vašimi zdravotníkmi 
sa budeme snažiť, 
aby ste si na cievkovanie 
zvykli čo najľahšie.

GentleCath™ Glide
Dostávate do rúk pomôcku 
GentleCath™ Glide, intermitentný 
katéter navrhnutý tak, aby vám 
čo najviac uľahčil používanie.

Táto brožúra vysvetľuje, čo je 
cievkovanie a obsahuje všetky 
informácie, ktoré potrebujete 
na začiatok používania 
GentleCath™ Glide.

Nájdete tu jasné pokyny, 
diagramy a odpovede na často 
kladené otázky.



Čo je cievkovanie? 
Cievkovanie znamená 
pravidelné zasúvanie dutej 
plastovej trubičky (katétra) 
do močového mechúra 
na odvádzanie moču.

Zvykne sa označovať aj ako 
intermitentná katetrizácia (IK) 
alebo intermitentná 
autokatetrizácia (prerušované 
samocievkovanie).

Cievkovanie vykonávate vtedy, 
keď máte plný mechúr, ale 
nedokážete sa vymočiť, alebo 
na odvádzanie zostatkového 
moču, pokiaľ sa vám mechúr 
nevyprázdňujú úplne.

Váš mechúr sa musí vyprázdňovať 
štyri až šesťkrát za deň, podľa 
toho, koľko tekutín pijete.1

Močový otvor 
Katéter sa zasúva do močového 
otvoru (malého otvoru, ktorým 
vychádza moč).

Močová trubica
Katéter prechádza močovou 
trubicou do mechúra.

Mechúr
Keď je katéter zasunutý do 
mechúra, môže odvádzať moč.

MECHÚR 

MOČOVÁ 
TRUBICA

MOČOVÝ 
OTVOR



BEZDOTYKOVÉ 
PUZDRO

VRECÚŠKO 
NA VODU

Predstavujeme 
GentleCath™ Glide
GentleCath™ Glide je navrhnutý tak, aby bolo 
cievkovanie čo najpohodlnejšie.

Ako sa používa 
GentleCath™ Glide?

GentleCath™ me+™ 
Radim klub 
je služba, ktorá vám poskytne 
všetko, čo potrebujete, aby 
ste sa zbavili starostí 
spojených s cievkovaním. Personalizované pokyny:

konkrétne pokyny o používaní 
GentleCath™ Glide nájdete na oficiálnej 

webovej stránke GentleCath™ me+™ 
alebo na www.convatec.sk

www.gentlecath.co.uk



Ako pomôcka GentleCath™ Glide 
zjednodušuje cievkovanie?

Hladký, klzký povrch
Charakteristika: hydrofilný 
katéter s nízkym trením
Hladký, klzký povrch je navrhnutý 
tak, aby uľahčoval cievkovanie.

Menej neporiadku 
a zvyškov
Vlastnosť: technológia 
FeelClean™

Katéter je vyrobený našou 
unikátnou technológiou 
navrhnutou tak, aby sa znižovalo 
množstvo zvyškov a nečistoty 
zostávajúce po cievkovaní, aby 
ste sa nemuseli obávať o zvyšky 
na vašom oblečení, rukách a tele.

Prevencia 
kontaminácie katétra
Charakteristika: 
bezdotykové puzdro
Pomôcka GentleCath™ Glide 
má bezdotykové manipulačné 
puzdro, ktoré pomáha 
predchádzať kontaminácii katétra 
baktériami z rúk.2,3

Rýchlosť a diskrétnosť
Charakteristika: rýchla 
lubrikácia
Pomôcka GentleCath™ Glide je 
pripravená na použitie bez 
zbytočného zdržiavania. Môžete 
začať cievkovať hneď ako 
prelomíte vrecúško na vodu 
a navlhčíte katéter po celej dĺžke 
– môžete ho používať rýchlo 
a diskrétne.

Vyrobené bez použitia 
DEHP
Katéter GentleCath™ Glide je 
vyrobený bez použitia DEHP.*

*DEHP (di(2-ethylhexyl)ftalát) sa používa na zmäkčenie plastov PVC a existuje podozrenie, že znižuje plodnosť.



Odborné poradenstvo: 
Pozrite si online video na oficiálnej  

stránke, ktoré možno odpovie  
na vaše otázky a rozptýli obavy.

Viac informácií nájdete aj na www.convatec.sk

www.convatec.sk www.gentlecath.co.uk

Často
kladené otázky

odpovedali sme niektoré z najčastejších 
otázok, ktoré ženy kladú o cievkovaní.
Ak máte otázku, ktorá tu nie je zodpovedaná, môžete 
zatelefonovať niektorej z našich operátoriek 
na zákazníckom centre Radim klub na bezplatné číslo 
0800 800 111. Tak isto nájdete viac informácií 
na webovej stránke www.convatec.sk, 
prípadne môžete kontaktovať  
svojho zdravotníka.



Ako často by som si 
mala vyprázdňovať 
mechúr?

•  Mnoho žien sa cievkuje ráno 
hneď po zobudení, večer tesne 
pred spaním a približne 
2 – 3 razy v priebehu dňa.1

•  Cievkujte sa vtedy, keď máte 
nutkanie na močenie, alebo 
ak váš mechúr obsahuje 
300 – 500 ml moču.1

•  Keď sa vyprázdnite, 
skontrolujte, či nebol obsah 
vášho mechúra viac ako 500 
ml. Ak áno, musíte sa cievkovať 
častejšie.1

•   Cievkujte sa podľa odporúčania 
svojho lekára.

Má cievkovanie vplyv 
na sex a intímne 
situácie?

•  Sexuálnu intimitu môžete 
prežívať rovnako ako predtým.

•  Je vhodné cievkovať pred 
sexuálnou aktivitou. Zaručí vám 
to pohodlie a pomôže vyhnúť sa 
riziku presakovania.

•  Po sexuálnej aktivite si 
nezabudnite umyť oblasť 
genitálií, aby ste predišli infekcii.

Ako si pomôcky 
zaobstarám?
Pomôcky môžete získať rôznym 
spôsobom. Viac informácií vám 
poskytneme na bezplatnej 
telefónnej linke

0800 800 111



Infekcie močových ciest 
(IMC)
Do močových ciest patria 
všetky orgány v našom tele, 
ktoré tvoria a vylučujú moč, 
vrátane obličiek, močovodu, 
mechúra a močovej trubice.

Moč je za bežných okolností 
sterilný a jeho prirodzený tok 
obvykle zabraňuje baktériám 
množiť sa v močových cestách.

Ak však moč ostáva v mechúre, 
baktérie sa môžu množiť 
a spôsobiť infekciu.1

Ako sa vyhnem 
infekciám močových 
ciest (IMC)?

Riziko IMC môžete znížiť 
viacerými spôsobmi:
• dôkladne si umývajte ruky: 

umývanie rúk a osobná hygiena 
pred a po použití katétra 
je veľmi dôležitá,

• pite dostatok tekutín:  
Snažte sa vypiť aspoň 
8 – 10 pohárov tekutín denne,1

• používajte katéter pravidelne: 
Pravidelné vyprázdňovanie 
moču významne pomáha 
znižovať riziko infekcie,1

• nedotýkajte sa sterilného 
katétra: 
Bezdotykové puzdrá, ktoré 
nájdete v GentleCath™ Glide, 
pomáhajú zabrániť kontaminácii 
katétra.

Ako zistím, či mám 
infekciu močových 
ciest?

Nasledujúce symptómy 
naznačujú, že môžete 
mať IMC:

•  horúčka,

•  bolesť alebo pálenie 
pri vyťahovaní katétra 
alebo močení,

•  potreba vyprázdňovať mechúr 
častejšie ako obvykle,

•  presakovanie medzi 
cievkovaním,

• bolesť v obličkách.

Ak máte niektorý z týchto 
symptómov, kontaktujte 
svojho lekára.



3.  Rinse your hands well under clean, 
running water, until all the lather has 
gone

2.  Lather and scrub your hands by 
rubbing them together with the 
soap. Cover every part of your hand 
including the back, between your 
fingers, and under your nails. This 
should be for at least 20 seconds

4.  Dry your hands using a clean towel or 
air-dry them

Handwashing guide

1.  Wet your hands with clean, running 
water (warm or cold), turn off the tap, 
and apply soap

GentleCath and FeelClean are trademarks of Unomedical a/s. All other trademarks are the property of their respective owners.
©2016 ConvaTec Inc.

Pravidlá umývania
Dôkladné umývanie rúk je 
dôležité pre každého a je to 
jeden z najlepších spôsobov 
ako predchádzať ochoreniam 
a šíreniu mikróbov.

Pre ľudí, ktorí sa cievkujú, 
je dôkladné umývanie rúk 
zásadné, pretože môže 
pomôcť predísť šíreniu 
baktérií.

Tu je rýchly návod na správne 
umývanie rúk:

1.  Namočte si ruky pod čistou, 
tečúcou vodou (teplou alebo 
studenou), zastavte vodu 
a naberte si mydlo.

2.  Namydlite a vyšúchajte si ruky 
mydlom. Pokryte celý povrch 
rúk, vrátane chrbta, medzi 
prstami a pod nechtami. Mali 
by ste tomu venovať aspoň 
20 sekúnd.

3.  Dobre si opláchnite ruky 
pod tečúcou vodou, 
aby ste mydlo spláchli.

4.  Vysušte si ruky čistým 
uterákom alebo vzdušným 
sušičom.



1.  Vrecúško na vodu 
umiestnite blízko 
lievikového konca. 
Stlačením modrej bodky 
alebo preložením pozdĺž 
vyznačenej prerušovanej 
čiary prelomte vrecúško 
so sterilnou vodou. Potom 
nechajte vodu, aby stiekla 
do špičky vrecúška. Katéter 
by ste mali teraz použiť 
do 1 – 2 minút.

2b.  [Voliteľné] Ak používate 
drenážne vrecko 
GentleCath™, pripojte 
vrecko k lievikovému 
konektoru skôr ako 
katéter vyberiete z obalu.

2a.  Keď je vrecúško na vodu 
prelomené, otvorte 
balenie odlúpnutím 
štítkov na jasne 
modrom konci.

5.  Druhou rukou podržte katéter 
pomocou modrého manipulačného 
puzdra a pomaly zasuňte katéter 
do močovej trubice, kým nezačne 
vytekať moč. Dajte pozor, aby lievikový 
koniec smeroval do nádoby.

6.  Keď začne moč tiecť, mierne katéter 
zatlačte (1 – 2 cm), aby ste sa uistili, 
že je dobre zasunutý do mechúra.

Návod na použitie 
krok za krokom



3.  Vyberte katéter pomocou 
modrého manipulačného 
puzdra. Prázdne balenie 
môžete znovu zalepiť 
pomocou lepiacej bodky.

4.  Jednou rukou si roztvorte 
pysky (tkanivo po obidvoch 
stranách močovej trubice) 
a jemne ich nadvihnite nahor. 
Teraz by ste mali vidieť 
močový otvor.

8.  Ak používate drenážne vrecko, 
odpojte ho od katétra, 
vyprázdnite a vyhoďte. 
Vyhoďte katéter a obal, 
a potom si umyte ruky.

7.   Keď moč prestane tiecť, 
pomaly katéter vytiahnite. 
Ak začne moč znovu tiecť, 
zastaňte a počkajte, 
kým prestane.

Čo potrebujete… 
Skôr než začnete, zaobstarajte si nasledovné:
• hydrofilný katéter na prerušované cievkovanie GentleCath™ Glide,
• žinku alebo antiseptickú utierku,
•  prezrite si aj upozornenia, opatrenia a pokyny v návode na použitie, 

ktorý dostanete s výrobkom .



Odborné poradenstvo: 
Pozrite si online video na oficiálnej stránke, ktoré 
možno odpovie na vaše otázky a rozptýli obavy.

Viac informácií nájdete aj  
na www.convatec.sk

Personalizované pokyny:
konkrétne pokyny o používaní 

GentleCath™ Glide nájdete na oficiálnej  
webovej stránke GentleCath™ me+™ alebo 

na www.convatec.sk

GentleCath a FeelClean sú ochrannými známkami spoločnosti Unomedical a/s.
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
©2017 ConvaTec Inc. AP-018188-MM.
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Máte problémy? Vyskúšajte toto…
Mám problém vsunúť alebo vytiahnuť katéter:
• nikdy nevsúvajte ani nevyťahujte katéter nasilu,
• pri zasúvaní môžete cítiť istý odpor. Ak sa to stane, zastavte,  

uvoľnite sa a niekoľkokrát sa nadýchnite, kým sa vám uvoľnia svaly zvierača,
• niektorým ženám pomáha uvoľniť sa, keď krútia prstami na nohách,
• nedá sa vám katéter vytiahnuť? Okamžite kontaktujte svojho lekára. Pomôže vám.

Žiadny moč neodteká:
• skontrolujte, či nie sú otvory na konci katétra zablokované,
• skontrolujte, či ste zasunuli katéter dostatočne hlboko do mechúra,
• skúste katéter mierne povytiahnuť,
• nedá sa vám vypustiť moč viac ako 6 hodín? Kontaktujte svojho lekára.

www.gentlecath.co.uk

Kód ZP Názov Doplnok ks

B98018 Katéter intermitentný močový GentleCath™ Glide lubrikovaný, ženský CH10-16 30


