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SUGKATETRAR  
Rak, coudé (böjd)  
samt med vacuumkontroll

mediplast.com

Mediplast har ett av Nordens största sortiment av sugkatetrar med hög kvalitet, tillverkade 
för alla olika behov i vården. Beroende på vilket användningsområde så erbjuder vi inte bara  
olika längd och storlek, utan även olika design, material och förpackning.
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Alla sugkatetrar är en engångsprodukt 
som levereras sterila med hållbarhet 5 år. 
Steriliseringsmetod Etylenoxid.

Sugkatetrar med vacuumkontroll finns i  
två längder inklusive kkonnektor (6cm):  
35 cm sugkateter med 
centimetergradering 
samt 53 cm utan 
gradering. 

Coudé sugkateter 
(böjd) finns som 53 
cm längd, inklusive 
konnektor (4 cm).

Raka katetrar finns i 3 längder, 
inklusive konnektor (4 cm), 
25cm, 40cm, 53cm .

Alla sugkatetrar har en färgkodad 
konnektor enligt standarden för 
sugkatetrar EN ISO 8836:2019 för 
att underlätta 
identifiering av 
rätt storlek.

Det finns sugkatetrar med 
inbyggd vacuumkontroll 
för att genom intermittent 
sugteknik enkelt kunna 
styra sugstyrkan med 
fingertoppen.

Coudé katetern har en vinklad 
spets, som gör det möjligt att 
styra riktningen på katetern 
ned i bronkialträdet. En 
liten knopp på konnektorn 
markerar åt 
vilket håll 
spetsen är 
böjd åt. 

DESIGN

Alla sugkatetrar har ett centralt, 
mjukt rundat hål i spetsen, utan vassa 
kanter. Det finns även två motsatta 
avlastningshål  ca en cm upp från 
änden, allt för att åstadkomma en 
atraumatisk sugning.
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MATERIAL
Mediplast erbjuder sugkatetrar i två olika material, PVC utan ftalater eller TPE som är ett 
PVC-fritt material. Mjukgöraren som används för PVC är en non-ftalat som heter ATBC.

Materialet i en sugkateter återvinns sällan utan skickas i de flesta fall till förbränning. 
Idag strävar man av miljömässiga skäl bort från användandet av PVC eftersom detta är 
en klorerad plast som vid förbränning bildar saltsyra (HCl) Det krävs speciella åtgärder 
för att hantera den saltsyra som uppstår och i de fall där det finns PVC-fria alternativ, 
rekommenderas dessa i stället.

För användaren finns det även en liten försumbar skillnad i de båda materialen. Det PVC-fria 
alternativet är något mer stabilt, där sugkatetern i PVC är något mjukare och mer följsam. 
Skillnaden går knappt att urskilja, men när användningsområdet varierar, kan även val av 
material ha betydelse.

FÖRPACKNING

Standard-
förpackningen 
är annars att 
sugkatetrarna 
ligger i 
perforerade 
ark i avdelningskartongen, som 
fortfarande möjliggör att kunna ta 
ut en sugkateter åt gången, men 
förenklar distributionen i de fall man 
vill sätta katetrarna i en hållare. 

För att förenkla uttagandet ur 
avdelningsförpackningen kan Mediplast 
nu erbjuda sugkatetrar singelförpackade.  
Produkten är lättare att få ut, samtidigt 
som man kan vara förvissad om att 
katetrarna förvaras rakt och platt inuti 
kartongen.

Produkterna förpackas enligt tre-lagersprincipen. 
100 st sugkatetrar ryms i en avdelningsförpackning, 
6 avdelningsförpackningar med 600 sugkatetrar i  
en transportkartong. Minsta beställningsbara enhet 
är 100 st = MBE

Förpackningen har 
även en blå prickig 
insida som är en 
beläggning som gör 
att pappret lätt skiljs 
från plasten utan att 
det rivs itu. En säker 
och aseptisk öppning 
säkras. 

Produktförpackningen är en 
sk peelpack som är gjord 
av papper och plast. Den 
har ett hål i toppen för att 
kunna hängas upp. 
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SUGEKATETER RAK, 25 CM 

PVC fri singelpack PVC fri singelpack 

i ark

PVC ATBC singelpack 

i ark

Storlek Färg Avd./Trpt.fp

60880525 60130525-1 05 grå 100/600

608806251 60880625 60130625-1 06 ljusgrön 100/600

608808251 60880825 60130825-1 08 ljusblå 100/600

608810251 60881025 60131025-1 10 svart 100/600

608812251 60881225 60131225-1 12 vit 100/600

608814251 60881425 60131425-1 14 grön 100/600

60881625 16 orange 100/600

SUGEKATETER RAK, 40 CM

PVC fri singelpack PVC fri singelpack 

i ark

PVC ATBC singelpack 

i ark

Storlek Färg Avd./Trpt.fp

60880540 05 grå 100/600

608806401 60880640 60130640-1 06 ljusgrön 100/600

608808401 60880840 60130840-1 08 ljusblå 100/600

608810401 60881040 60131040-1 10 svart 100/600

608812401 60881240 60131240-1 12 vit 100/600

608814401 60881440 60131440-1 14 grön 100/600

608816401 60881640 60131640-1 16 orange 100/600

SUGEKATETER RAK, 53 CM

PVC fri singelpack PVC fri singelpack 

i ark

PVC ATBC singelpack 

i ark

Storlek Färg Avd./Trpt.fp

608806531 60880653 60130653-1 06 ljusgrön 100/600

608808531 60880853 60130853-1 08 ljusblå 100/600

608810531 60881053 60131053-1 10 svart 100/600

608812531 60881253 60131253-1 12 vit 100/600

608814531 60881453 60131453-1 14 grön 100/600

608816531 60881653 60131653-1 16 orange 100/600

60131853-1 18 röd 100/600

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning 



mediplast.com

Suction Catheters SE 210903

SUGKATETER, COUDÉ, 53 CM 

PVC fri singelpack PVC fri singelpack 

i ark

PVC ATBC singelpack 

i ark

Storlek Färg Avd./Trpt.fp

608708531 60870853 60170853-1 08 ljusblå 100/600

608710531 60871053 60171053-1 10 svart 100/600

608712531 60871253 60171253-1 12 vit 100/600

608714531 60871453 60171453-1 14 grön 100/600

608716531 60871653 60171653-1 16 orange 100/600

SUGKATETER, MED VAKUUMKONTROLL, CM-GRADERAD, 35 CM  

PVC ATBC singelpack 

i ark

Storlek Färg Avd./Trpt.fp

60151805-1 05 grå 100/600

60151806-1 06 ljusgrön 100/600

60151808-1 08 ljusblå 100/600

SUGKATETER, MED VAKUUMKONTROLL, 53 CM  

PVC ATBC singelpack 

i ark

Storlek Färg Avd./Trpt.fp

60150653-1 06 ljusgrön 100/600

60150853-1 08 ljusblå 100/600

60151053-1 10 svart 100/600

60151253-1 12 vit 100/600

60151453-1 14 grön 100/600

60151653-1 16 orange 100/600

60151853-1 18 röd 100/600

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning 



Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel kundtjänst: 020 78 80 35
mediplast.info@mediplast.com

Suction Catheters SE 210903

Att arbeta med människors hälsa är ett viktigt uppdrag. Vi 
på Mediplast möter dagligen dedikerade människor inom 
sjukvården som gör sitt yttersta för att leverera bättre 
och säkrare vård. Ett arbete som allt oftare ska ske till fler 
patienter, på kortare tid och med knappare resurser.

För att förbättra sjukvården finns Mediplast vid din sida, alltid 
redo att leverera kunskap och innovativa lösningar. 
 
Vi tror nämligen på nära relationer. Genom att dagligen 
befinna oss ute i olika vårdmiljöer ser vi dina behov och kan 
ta till oss dina önskemål. Och genom att ha en hög, samlad 
kompetens och år av erfarenhet kan vi leverera tillbaka 
kunskap och råd som verkligen gör skillnad. Allt för att kunna 
erbjuda patienterna bästa möjliga vård. 
 
Nära partner till nordisk sjukvård 
 
Mediplast är en svensk leverantör av medicintekniska 
produkter, med i huvudsak Norden som marknad. Vårt 
produktsortiment består dels av egna produkter av hög 
kvalitet, ofta utvecklade i nära samarbete med våra kunder 
inom sjukvården, dels av utvalda produkter från välkända 
leverantörer. 
 
Vårt produktsortiment är brett och innehåller allt 
från engångsprodukter till avancerad utrustning av 
investeringskaraktär. Produkterna finns inom område såsom 
Operation, Thorax/Neuro/Ortopedi, Radiologi/ Neuroradiologi/
Kardiologi, Förband, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård. 
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