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SUGEKATETER  
Lige, coudé (buede)  
samt med vakuumkontrol

mediplast.com

Mediplast har et af Nordens største sortimenter af sugekatetre med høj kvalitet – produceret 
til forskellige behov indenfor sygeplejen. Mediplast tilbyder et stort sortiment, bestående af  
forskelligt materiale, størrelser og design, samt differentieret emballage.
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Samtlige sugekatetre er engangsprodukter 
som leveres sterile med holdbarhed på 5 år. 
Steriliseringsmetode Etylenoxid (ETO).

Sugekatetre med vakuumkontrol fås i to 
længder inklusiv konnekter (6 cm) : 35 cm 
sugekateter med 
centimetergradering 
samt 53 cm uden 
gradering. 

Coudé sugekatetre 
(buede) fås  
53 cm langt, inkl. 
konnekter (4 cm).

Lige katetre fås i 3 længder, 
inklusiv konnekter (4 cm),  
25 cm, 40 cm, 53 cm.

Alle sugekatetre har en farvekodet 
konnekter som standarden for 
sugekateter EN ISO 8836:2019 til 
at understøtte 
identificering 
af korrekt 
størrelse.

Der findes sugekatetre 
med indbygget 
vakuumkontrol, til 
intermitterende sug, 
kan nemt styres med 
fingerspidsen.

Coudé kateteret har en 
vinklet spids, som gør det 
muligt at styre retningen på 
kateteret  i bronkietræet. En 
lille markering på konnekteren 
indikerer, 
hvilken vej 
spidsen 
bøjer.

DESIGN

Alle sugekatetre har et blødt, rundt 
hul i sugespidsen uden skarpe kanter. 
Desuden er der to aflastningshuller; ét 
på hver side, ca 1 cm fra sugespidsen 
for at sikre, at suget ikke suger sig fast 
i slimhinden.
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MATERIALE
Mediplast tilbyder sugekatetre i to forskellige materialer, PVC uden ftalater eller TPE som er 
et PVC-frit materiale. Blødgøreren som anvendes til PVC er et non-ftalat som hedder ATBC.

Et sugekatetre kan sjældent genanvendes, og kasseres som almindeligt affald til 
forbrænding. Af miljøhensyn stræbes der i dag efter at undgå brugen af PVC, fordi dette er 
en klorplast, der danner saltsyre (HCl) under forbrændingen. Der kræves særlige faciliteter til 
at håndtere den saltsyre, der opstår, og i tilfælde, hvor der er PVC-fri alternativer anbefales 
det i stedet.

For brugeren er der stort set ingen  forskel i de to materialer. Det PVC-fri alternativ 
er noget mere stabilt, hvor sugekateteret i PVC er lidt blødere og mere fleksibelt. 
Anvendelsesområdet kan varierer, hvorfor valg af materiale også kan være afgørende.

EMBALLAGE

Perforerede  
ark kan nemt  
skilles og  
fordeles på stuerne i 
passende mængder, evt. i en 
sugekateterholder. Sugekatetre er 
således altid indenfor rækkevidde.

For nemmere håndtering tilbyder 
Mediplast sugekatetre enkeltpakket. 
Produktet er lettere at tage ud 
enkeltvis, katetrene opbevares lige 
og fladt inde i pakken.

Produkterne pakkes efter tre-lags-princippet. 
100 sugekatetre pakkes i en afdelingspakke, 
6 afdelingspakker med 600 sugekatetre i en 
transportkasse. Den mindste enhed,  
der kan bestilles,  
er 100 stk. = MBE.

Emballagen har en 
blå prikket inderside, 
som er en belægning, 
der gør det muligt 
at adskille papiret 
fra plasten uden at 
ødelægge emballagen. 
Dette sikrer en 
aseptisk åbning.

Produktemballagen er en 
såkaldt peelpack, der er 
lavet af papir og plast. Det 
har et hul i toppen, der kan 
anvendes som ophæng.
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SUGEKATETER LIGE, 25 CM 

PVC fri

enkeltpakket

PVC fri

I perforerede ark

PVC ATBC 

I perforerede ark

Str / Ch Farve Æske/ 

Trsp.karton

60880525 60130525-1 05 grå 100/600

608806251 60880625 60130625-1 06 lys grøn 100/600

608808251 60880825 60130825-1 08 lys blå 100/600

608810251 60881025 60131025-1 10 sort 100/600

608812251 60881225 60131225-1 12 hvid 100/600

608814251 60881425 60131425-1 14 grøn 100/600

60881625 16 orange 100/600

SUGEKATETER LIGE, 40 CM

PVC fri

enkeltpakket

PVC fri

I perforerede ark

PVC ATBC 

I perforerede ark

Str / Ch Farve Æske/ 

Trsp.karton

60880540 05 grå 100/600

608806401 60880640 60130640-1 06 lys grøn 100/600

608808401 60880840 60130840-1 08 lys blå 100/600

608810401 60881040 60131040-1 10 sort 100/600

608812401 60881240 60131240-1 12 hvid 100/600

608814401 60881440 60131440-1 14 grøn 100/600

608816401 60881640 60131640-1 16 orange 100/600

SUGEKATETER LIGE, 53 CM

PVC fri

enkeltpakket

PVC fri

I perforerede ark

PVC ATBC 

I perforerede ark

Str / Ch Farve Æske/ 

Trsp.karton

608806531 60880653 60130653-1 06 lys grøn 100/600

608808531 60880853 60130853-1 08 lys blå 100/600

608810531 60881053 60131053-1 10 sort 100/600

608812531 60881253 60131253-1 12 hvid 100/600

608814531 60881453 60131453-1 14 grøn 100/600

608816531 60881653 60131653-1 16 orange 100/600

60131853-1 18 rød 100/600

Æske = mindste kvantitet/bestilling 
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SUGKATETER, COUDÉ, 53 CM 

PVC fri

enkeltpakket

PVC fri

I perforerede ark

PVC ATBC 

I perforerede ark

Str / Ch Farve Æske/ 

Trsp.karton

608708531 60870853 60170853-1 08 lys blå 100/600

608710531 60871053 60171053-1 10 sort 100/600

608712531 60871253 60171253-1 12 hvid 100/600

608714531 60871453 60171453-1 14 grøn 100/600

608716531 60871653 60171653-1 16 orange 100/600

SUGEKATETER, MED VAKUUMKONTROL, CM-GRADERET, 35 CM  

PVC ATBC 

I perforerede ark

Str / Ch Farve Æske/ 

Trsp.karton

60151804-1 04 lilla 100/600

60151805-1 05 grå 100/600

60151806-1 06 lys grøn 100/600

60151808-1 08 lys blå 100/600

60151810-1 10 sort 100/600

SUGEKATETER, MED VAKUUMKONTROL, 53 CM  

PVC ATBC 

I perforerede ark

Str / Ch Farve Æske/ 

Trsp.karton

60150653-1 06 lys grøn 100/600

60150853-1 08 lys blå 100/600

60151053-1 10 sort 100/600

60151253-1 12 hvid 100/600

60151453-1 14 grøn 100/600

60151653-1 16 orange 100/600

60151853-1 18 rød 100/600

Æske = mindste kvantitet/bestilling 
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At arbejde med menneskers sundhed er en vigtig opgave. 
Vi i Mediplast møder dagligt dedikerede mennesker i 
sundhedsvæsenet, som gør deres bedste for at levere en 
bedre og mere sikker pleje. Et arbejde, som alt for ofte skal 
ske til flere patienter på kortere tid og med mere knappe 
ressourcer.

For at forbedre sundhedsvæsenet finder du Mediplast ved din 
side, altid parat til at tilbyde viden og innovative løsninger.

Vi tror nemlig på tætte relationer. Da vi dagligt befinder os ude 
i forskellige behandlingsmiljøer, ser vi dine behov og bemærker 
dine ønsker. Da vi har en høj samlet kompetence og mange 
års erfaring, kan vi komme med viden og råd, som virkelig gør 
en forskel. Alt drejer sig om at tilbyde patienterne den bedst 
mulige behandling.

Tæt partner til det nordiske sundhedsvæsen.

Mediplast er en svensk leverandør af medicinsk udstyr med 
hovedsageligt Norden som sit marked. Vores produktsortiment 
består dels af vores egne produkter af høj kvalitet, ofte udviklet 
i tæt samarbejde med vores kunder i sundhedsvæsenet, dels 
af udvalgte produkter fra velkendte leverandører.

Affaldssortering
Peelpack: Deles i to dele - Papir  papirgenbrug  
Plast (PP/PE)  plastgenbrug 
Inderpose i afdelingsforpakning: LDPE  plastgenbrug 
Afdelingsforpakning, hvid:  papirgenbrug 
Transportkarton, brun:  papirgenbrug


