
 

Läkemedelsnära produkter 

Västra Götalandsregionen 

2022-09-20 

 
 
Sortimentsguide 
Inkontinens, Blås och tarmdysfunktion 
sortimentet 

  



 
 

2 
 

Innehållsförteckning 
 

Absorberande produkter .............................................................................. s.3 

Abri-Form / MoliCare Premium Elastic ............................................................................... s.3 

Attends Flex ......................................................................................................................... s.3 

Attends Pull- ons .................................................................................................................. s.3 

TENA Slip Bariatric ............................................................................................................... s.4 

TENA Pants Plus Bariatric .................................................................................................... s.4 

TENA Silhouette ................................................................................................................... s.4 

TENA Men Pants / TENA Men Premium Fit........................................................................ s.4 

Sanisoft Mini Kol / Sanisoft Mini Kol long........................................................................... s.5 

Tappningskatetrar ........................................................................................ s.6 

Magic3 .................................................................................................................................. s.6 

Actreen Hi-Lite Cath ............................................................................................................ s.6 

LoFric Sense ......................................................................................................................... s.6 

SpeediCath ........................................................................................................................... s.6 

LoFric Primo ......................................................................................................................... s.7 

Lofric Elle .............................................................................................................................. s.7 

LoFric Origo / Homecath Plus ............................................................................................. s.7 

SpeediCath Flex ................................................................................................................... s.7 

SpeediCath Compact ........................................................................................................... s.7 

IQ-Cath ................................................................................................................................. s.8 

LoFric Insti-Cath ................................................................................................................... s.8 

LoFric Hydro-Kit ................................................................................................................... s.8 

Speedicath Compact Set ..................................................................................................... s.9 

Katetersköljning............................................................................................ s.10 

Uro-Trainer TWIN SUBY G 3,23% ........................................................................................ s.10 

Uro-Trainer TWIN SOLUTIO R 6% ....................................................................................... s.10 

Uro-Tainer Polihexanid ........................................................................................................ s.10 

 

  



 
 

3 
 

Absorberande produkter 
Sortimentsguiden gällande Inkontinens, Blås- och tarmdysfunktions sortimentet har som 

syfte att vara till hjälp när det gäller förskrivningar i aktuellt område. Här presenteras 

hur man kan tänkas använda utvalda artiklar från sortimentet. 

  

Abri-Form / MoliCare Premium Elastic 
 

 Används med fördel till de patienter/brukare som är i behov av hjälp med byten 

av inkontinensskydd. 

 Kan man fördel användas på natten då man har möjlighet att sätta skyddet tätt 

intill kroppen.  

 Kan även användas till de patienter/brukare som sitter i rullstol och som behöver 

hjälp med bytet av inkontinensskydd.  

 De mindre storlekarna skulle kunna vara lämplig till större barn med inkontinens 

Användarinstruktion för MoliCare Premium Elastic 

 

Attends Flex 
 

 Kan användas av de patienter/brukare som självständigt kan klara av byten av 

inkontinensskydd.  

 Kan användas på natten samt till de patienter/brukare som sitter i rullstol där 

man som omsorgspersonal kan sätta skyddet tajt intill kroppen. 

Användarinstruktion för Attends Flex 

 

 

Attends Pull- ons  
 

 Till de patienter/brukare som självständigt kan klara av toalettbesök och byten 

av inkontinensskydd.  

 Kan även med fördel användas till personer med demens och/eller de 

patienter/brukare som är ”plockiga”. 

Alternativ till ovanstående artiklar skulle kunna vara att använda ett två-delat skydd. 

Med detta menas en binda i passande storlek gällande absorption och mått tillsammans 

med en fixeringsbyxa. 

 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5298-288039419-112/native/Fixeringsguide%20Molicare%20Premium%20Elastic.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sn5298-288039419-113/native/Anv%c3%a4ndarinstruktion%20Attends%20Flex.pdf
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TENA Slip Bariatric  
 

 Extra stora storlekar, framtagen för vårdtagare med klinisk övervikt. 

 Används med fördel till de patienter/brukare som är i behov av hjälp med byten 

av inkontinensskydd. 

 Kan man fördel användas på natten då man har möjlighet att sätta skyddet tätt 

intill kroppen.  

 Kan även användas till de patienter/brukare som sitter i rullstol och som behöver 

hjälp med bytet av inkontinensskydd.  
 

 

TENA Pants Plus Bariatric  
 

 Extra stora storlekar, framtagen för vårdtagare med klinisk övervikt. 

 Till de patienter/brukare som självständigt kan klara av toalettbesök och byten 

av inkontinensskydd.  

 Kan även med fördel användas till personer med demens och/eller de 

patienter/brukare som är ”plockiga”. 

 

TENA Silhouette  
 

 Framtaget för kvinnor  

 Finns i svart färg med hög midja (TENA Silhouette Plus Noir) 

 Finns i svart färg med låg midja (TENA Silhouette Normal Noir) 

 Till de patienter/brukare som självständigt kan klara av toalettbesök och byten 

av inkontinensskydd.  

 Kan även med fördel användas till personer med demens och/eller de 

patienter/brukare som är ”plockiga”. 

 

TENA Men Pants / TENA Men Premium Fit  
 

 Framtaget för män, finns i olika färger (mörkblå och grårandigt) 

 Till de patienter/brukare som självständigt kan klara av toalettbesök och byten 

av inkontinensskydd.  

 Kan även med fördel användas till personer med demens och/eller de 

patienter/brukare som är ”plockiga”. 
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Sanisoft Mini Kol / Sanisoft Mini Kol Long 
 

 Kolet i dessa produkter tar bort illaluktande doft.  

 Till de patienter/brukare som har analinkontinens med ett mindre läckage.  

 Rekommenderas att läggas i trosa/kalsong, inte i ett redan befintligt 

inkontinensskydd. 
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Tappningskatetrar 
Tappningskatetrar vid speciella tillfällen såsom inte tillgång till vatten, toalett eller när 

man är ute på resor etc. 

 

Magic3 
 

 Silikonkateter 

 

Actreen Hi-Lite Cath  
 

 Förlubriserad med hydrofil lubrikant, vilket innebär att katetern är klar att använda utan att 

behöva tillsätta vatten.  

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Möjlighet att vika/böja för att kunna lägga i fickan/väskan eller liknande 

 Finns i olika längder 20cm samt 40cm 

 Finns med urinpåse (Actreen Hi-Lite Set) 

 Finns med Tiemann spets (Actreeen Hi-Lite Cath Tiemann) 

 

LoFric Sense 
 

 Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt aktiverar 

tappningskatetern med 

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Anpassad för kvinnor (15cm) 

 

SpeediCath  
 

 Klar att direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning) 

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Finns i olika längder 20cm, 30cm samt 40cm  

 Möjlighet att vika/böja för att kunna lägga i fickan eller liknande 
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LoFric Primo 
 

 Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt  

aktiverar tappningskatetern med 

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Finns i olika längder 15cm, 20cm samt 40cm  

 Möjlighet att vika/böja för att kunna lägga i fickan/väskan eller liknande 

 Finns med Tiemannspets 

 

Lofric Elle 
 

 Klar att direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)  

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Anpassad för kvinnor (10cm) 

 

LoFric Origo / Homecath Plus  
 

 Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt  

aktiverar tappningskatetern med 

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Med ett handtag som glider lätt över tappningskatetern  

 Finns i olika längder 15cm (Homecath Plus) 30cm samt 40cm  

 Möjlighet att vika/böja för att kunna lägga i fickan/väskan eller liknande 

 Finns med Tiemannspets (Lofric Origo) 

 

SpeediCath Flex 
 

 Klar att direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning) 

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Med olivtipp (kula), skulle kunna vara ett alternativ när tiemannspets inte fungerar 

 Skyddande hylsa som omger tappningskatetern för inte kunna kontaminera 

tappningskatetern  

 Förpackningen finns som standardformat samt fickformat 
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SpeediCath Compact  
 

 Klar att direkt använda då den ligger i vätska (steril koksaltlösning) 

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Anpassad för män (33cm) 

 Finns med urinpåse (Speedicath Compact Set) 

 

 

IQ-Cath  
 

 Med kulformad spets som skulle kunna vara ett alternativ när tiemannspets inte 

fungerar.  

 Finns i olika längder 17cm, 33cm, 43cm 

 Finns utan vätska (Hydrofil) behöver tillsätta vatten för aktivering. 

 Finns med vattenpåse 

 Finns som ”klar att använda” (Ligger i vätska, koksaltlösning 0,9%)  

 Finns med hylsa (Sleeve) som möjliggör införing utan beröring.  

 

 

LoFric Insti-Cath 
 

 För instillation av läkemedel i blåsan 

 Luer-fattning 

 Finns i 20cm och 40cm 

 

LoFric Hydro-Kit 
 

 Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt  

aktiverar tappningskatetern med 

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till  

vatten eller toalett 

 Med urinpåse 

 Finns i 20cm och 40cm 

 Finns med Tiemannspets (40cm) 

 

 
 



 
 

9 
 

Speedicath Compact Set  
 

 Klar att direkt använda då den ligger i vätska (steril koksaltlösning) 

 Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten  

eller toalett 

 Anpassad för kvinnor (9cm) 
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Katetersköljning 
 

Uro-Trainer TWIN SUBY G 3,23%  
 

 Rekommenderas till kateter som ofta blockeras av kalkavlagringar.  

 Från 1ggr/vecka till max 2ggr/dygn 

 

Uro-Trainer TWIN SOLUTIO R 6%  
 

 Rekommenderas för katetrar med svårbehandlad förkalkning  

där URO-Tainer Twin Suby G inte ger tillfredställande resultat 

 Från 1ggr/vecka till max 2ggr/dygn 

 

Uro-Tainer Polihexanid  
 

 Används för rutinmässig avlägsning av bakterier av katetern 

 Upp till max 2ggr/dag om behovet finns 


