
Indikation 

• Tilstopning af permanente top- 

og blærekatetre pga. bakterielle 

inkrustationer/forkalkninger i 

og på katetret 

 

Egenskaber 

• Virker profylaktisk mod 

tilstopning af katetret 

• Forlænger katetrets levetid 

• Færre kateterskift og mindre 

risiko for kontaminering 

• Minimerer traumer og smerter 

   ved fjernelse af kateteret 

• Er steril og klart til brug 

 

Produktbeskrivelse 

• PVC-frit lukket, sterilt og 

sikkert system 

• Suby G (citronsyre 3,23 %) 

anbefales som profylaktisk 

hjælpemiddel, hvis patienten er 

defineret som ’blokker’* 

• Solutio R (citronsyre 6 %) 

anbefales, hvor der trods brug 

af Suby G forsat er stop af 

katetret  

• Solutio R kan benyttes i 

forbindelse med kateterskift 

• De to opløsninger kan 

kombineres 

 

Inkrustationer 

• Skyldes at bakterier i urinen, 

oftest bakterien proteus, 

producerer enzymet urease. 

Dette øger urinens pH-værdi, 

hvilket medfører en udfældning 

af magnesium- og calciumsalte. 

Det betyder kalkbelægninger/ 

 inkrustationer i og på kateteret 

og dermed stop af dette. 

* ’Blokker’ = to eller flere 

tilstoppede katetre over 6 uger 
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Til forebyggelse og bekæmpelse af inkrustationer i/på permanente katetre 

OBS! 

• Instillation med Solutio R kan i få tilfælde give en let svien. Der kan 

evt. efterskylles med NaCl. 

• Hold pause med Uro-Tainer®, hvis og mens der behandles for en 

 blærebetændelse. 

B. Braun Medical A/S 

Dirch Passers Allé 27, 3. sal 

2000 Frederiksberg 

www.bbraun.dk 
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Åbningstider: Mandag – Torsdag kl. 8.30 – 16.00. Fredag kl. 8.30 – 15.00 

Skylleregime 

Ved kateterstop hver/hver anden uge 

 

Uro-Tainer®  Suby G: 3-5 gange 

ugentligt i 2 uger. 

 

Hvis kateterurinen herefter løber, som 

den skal, kan skyllefrekvensen eventuelt 

sættes ned.  

Hvis der fortsat er kateterstop pga. 

inkrustationer, sættes skyllefrekvensen 

op. Alternativt skylles med Uro-Tainer® 

Mono Solution R i stedet for. 

 

Følg altid de lokale instrukser. Kontakt 

evt. kontinenssygeplejersken. 

 

 

Brugsvejledning 

 

Se bagsiden af dette datablad eller gå ind  

på B. Brauns danske hjemmeside for at se 

to videoer, der gennemgår den praktiske 

håndtering samt den teoretiske viden om 

Uro-Tainer®. 

 

www.bbraun.dk urologi/inkontinens, 

skyllevæsker og så Uro-Tainer® Twin 

31-10-2016 

Uro-Tainer® er en nødvendig 

forudsætning for at sikre en 

optimal funktion af katetret 

 

Solutio R 

6 % 
Suby G 

3,23 % 

Varenr. Produktnavn 
Salgsenhed pr. 

æske 

Salgsenhed pr. 

karton 

FB99839 
Uro-Tainer® Suby G, 100 ml, 3,23 % 

citronsyre 
10 stk. 60 stk. 

FB99841 
Uro-Tainer® Solutio R 100 ml, 6 % 

citronsyre 
10 stk. 60 stk. 

http://www.bbraun.dk/
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Til vedligeholdelse af permanente urinkatetre 

1. Åbn yderpakningen og tag Uro-Tainer® ud. 

2. Luk Uro-Tainer® slangen med plastikklemmen. 

3. Fjern forseglingen. 

 

4. Drej og træk hætten af uden at røre den sterile konnektor. Åbn for plastikklemmen og tillad 

få dråber af væsken at løbe op i slangen for at fjerne evt. liftbobler i denne . Luk klemmen 

igen. 

 

5. Indfør konnektoren i kateteret. 

6. Hold Uro-Tainer® over blæreniveau, åbn plastikklemmen og lad væsken løbe ind gennem 

kateteret. For at undgå gener i blæren, tving eller pres ikke væsken ind, lad i stedet væsken 

løbe ind med tyngdekraftens hjælp. Luk plastikklemmen efter indløb for at blokere for 

tilbageløb. 

 

7. Efter 5 minutters virketid åbnes plastikklemmen, posen holdes under blæreniveau, så 

væsken kan løbe tilbage i posen. 

8. Sørg for at plastiklemmen er lukket. Fjern konnektoren fra katetret ved at dreje den 

forsigtigt rundt. Forbind kateteret til en steril drænpose. Smid Uro-Tainer® posen ud og 

vask hænderne. 

Må ikke genanvendes. Uro-Tainer® er kun til engangsbrug. Kasseres korrekt efter brug. 


