
Pronto para o uso - O cateter hidratado elimina a necessidade de tempo de espera.
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Desenvolvido para tornar o 
cateterismo urinário rápido*, com 
baixo atrito e menos complicado. 



Como é feito...

Como funciona

Tecnologia
FeelClean™

Tecnologia FeelClean™

Aditivos 
hidrofílicos 
Tecnologia 
FeelClean™

Tipicamente PVC 
ou poliuretano.

POBE

Propriedades hidrofílicas 
da Tecnologia FeelClean™ 
incorporadas ao cateter 

Fabricação

Fabricação 

Cateter avançado 
hidrofílico FeelClean™ 

pronto

Matéria prima

Matéria prima

Revestimento
hidrofílico

Revestimento 
hidrofílico

PVP NaCl

A água é atraída por toda a superfície do 
cateter adicionado de aditivos hidrofílicos 
promovendo a lubrificação instantânea do 
cateter.

Na tecnologia FeelClean™, o cateter 
é hidrofílico por sua composição 
incorporar aditivos hidrofílicos e não por 
um revestimento, como nos cateteres 
hidrofílicos tradicionais. 

A tecnologia FeelClean™ manterá suas 
propriedades hidrofílicas em ambiente 
úmido como a uretra. Por não conter 
PVP na composição, quando o cateter 
não estiver em meio úmido, irá secar sem 
pegajosidade.  

Ativação instantânea

Revestimento 
do cateter



Os tradicionais cateteres 
hidrofílicos revestidos 
são mergulhados em um 
revestimento e deixados em 
imersão para a aderência do 
revestimento à superfície do 
cateter.  

Propriedades hidrofílicas 
da Tecnologia FeelClean™ 
incorporadas ao cateter 

Cateter hidrofílico 
revestido pronto

Propriedades hidrofílicas no 
revestimento do cateter

Cateter avançado 
hidrofílico FeelClean™ 

pronto

Ao contrário dos cateteres tradicionais que 
têm um revestimento hidrofílico aplicado na 
superfície externa, a Tecnologia FeelClean™ 
incorpora o aditivo hidrofílico no material do 
cateter. Isto significa que toda a superfície do 
cateter é hidrofílica, desde a ponta até ao fim.

Revestimento 
hidrofílico

NaCl

Aderência

Revestimento hidrofílico

As moléculas de água se misturam 
com as moléculas do revestimento 
e depois de um curto espaço 
de tempo de ativação, cria uma 
superfície escorregadia. O tempo 
de ativação pode variar para 
diferentes revestimentos.

A água e o revestimento podem 
se combinar e, quando menos 
hidratado torna-se pegajoso.

Tempo de 
ativação pode ser 

necessário



™ indica uma marca comercial Unomedical a.s
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87% dos usuários classificaram 
GentleCath™ Glide com tecnologia 
FeelClean™ melhor do que o seu cateter 
de costume em relação a “higiene”2

>85% dos usuários avaliaram GentleCath™ 
Glide  com Tecnologia FeelClean™ “muito 
confortável ou “confortável no que diz 
respeito a “conforto de inserção”e “conforto 
de remoção”2

Os benefícios...

O que os usuários dizem...

Ativação instantânea

Pronto para o uso - O cateter 
hidratado elimina a necessidade 
de tempo de espera. 

Há mistura de água e 
produtos químicos no 
revestimento.

Tecnologia FeelClean™ Revestido hidrofílico

Sem resíduos 
pegajosos

A propriedade 
hidrofílica está 
incorporada no cateter, 
o que significa que 
não há pegajosidade 
quando seco.

Menos resíduo extraído1

Em testes in-vitro, GentleCath™ 
Glide com a tecnologia 
FeelClean™ teve menos resíduo 
extraído do que os produtos 
concorrentes testados.

Alguns cateteres 
revestidos devem ser 
“embebidos” por até 
60 segundos antes de 
estarem completamente 
hidratados.

Alguns catéteres tornam-se 
pegajosos quando secam, 
causando níveis elevados de atrito.

1. WHRI4930 TA565 GentleCath Glide Resíduos. Dados em arquivo. 
2. Estudo U378 GentleCath™ Glide Relatório final (n=39)
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90% de pacientes classificaram 
GentleCath™ Glide melhor que o seu 
cateter usual no que se refere a “conforto 
durante o uso”2


