Homens com disfunções miccionais ganham facilidade e
suavidade com o SpeediCath®Navi, o mais novo cateter
hidrofílico do mercado brasileiro
Com características e benefícios exclusivos, produto chega para elevar o
padrão de cuidado da bexiga no Brasil
Tornar o ato de esvaziar a bexiga uma tarefa mais fácil e suave para homens com
disfunções miccionais e elevar as taxas de adesão ao cateterismo intermitente. Estas são
as propostas do mais novo cateter hidrofílico do mercado brasileiro, desenvolvido
exclusivamente para os mercados emergentes e avaliado por mais de 500 pessoas: o
SpeediCath®Navi, da Coloplast. O produto é voltado para o público masculino, cuja
anatomia da uretra oferece diversos desafios ao deslocamento de cateteres até a
bexiga.
O mercado brasileiro masculino de usuários de cateter intermitente inclui pessoas com
bexiga neurogênica (entre os que têm lesão medular, 80% são homens), portadores de
esclerose múltipla e espinha bífida, entre outras disfunções. Eles devem usar um cateter
descartável sempre que vão esvaziar a bexiga. Desta forma, é um produto de
necessidade íntima, para uso frequente (de quatro a seis vezes ao dia, em torno de duas
mil vezes ao ano), essencial e imprescindível para uma boa qualidade de vida.
Com uma ponta flexível em formato de gota, em conjunto com a flexibilidade do cateter,
o SpeediCath Navi proporciona uma inserção e retirada simples e gradual pelas
irregularidades da uretra masculina. A ponta flexível se mantém sempre no centro da
uretra, evitando falsos trajetos. Ele possui também um guia de inserção que facilita a
navegação e permite um cateterismo higiênico, pois não há toque no cateter,
diminuindo o risco de contaminação e de infecção urinária em até 54%¹.
O SpeediCath Navi é o mais novo integrante do portfólio SpeediCath, família de
cateteres intermitentes da Coloplast que possuem revestimento hidrofílico e são
prontos para o uso, não exigindo preparo prévio (como adição de água ou de gel
lubrificante). Seu revestimento hidrofílico único e uniforme reduz as chances de trauma
uretral em até 55%², atendendo a uma demanda dos mercados em desenvolvimento:
facilitar o treinamento, minimizar a complexidade do cateterismo e proporcionar maior
adesão ao tratamento, com melhorias na qualidade de vida.

“É um mercado emergente com novos padrões de saúde”, explica o urologista Dr. José
Carlos Truzzi. Ele reforça que a tendência é que os cateteres convencionais — sem
qualquer tecnologia e que precisam de gel ou água para serem utilizados — sejam pouco
a pouco substituídos pelo SpeediCath Navi: “Ambos têm um corpo mais flexível, o que
facilita na adaptação. Além disso, a praticidade de ser pronto para o uso e ter a ponta
flexível para auxílio na inserção trazem um conforto que, depois de conhecer o Navi, o
usuário geralmente não vai mais querer voltar para o cateter convencional”. Truzzi
ressalta ainda que, ao reduzir o risco de complicações e manter uma rotina saudável de
gestão da bexiga, o SpeediCath Navi estabelece um padrão ouro no tratamento de
disfunções miccionais.
Na fase de pré-lançamento, a Coloplast ofereceu o SpeediCath Navi a 150 usuários
brasileiros para avaliar a aceitação do produto. Os números confirmam que ele cumpre
a função de facilitar o uso e de ser mais suave no trajeto para a bexiga, estando alinhado
às necessidades do mercado brasileiro: 95% consideraram fácil de usar; 95%
confirmaram que esta facilidade inclui um manejo higiênico, sendo mais seguro para a
saúde do usuário; 96% recomendariam o SpeediCath Navi e 70% concordam que a
flexibilidade da ponta e do próprio cateter trazem a sensação de ser um produto mais
gentil na utilização.
Quem quiser conhecer o mais novo cateter hidrofílico da Coloplast, pode solicitar uma
amostra

grátis

com

cinco

unidades

do

SpeediCath

Navi

por

meio

do

site http://bit.ly/amostrasgratisnavi.
Lançado em 2019 no exterior (Espanha, Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Arábia
Saudita, República Tcheca e Emirados Árabes), a Coloplast, empresa dinamarquesa no
Brasil desde 1999 e líder de mercado em 140 países, traz o SpeediCath Navi depois de
extensas pesquisas com usuários e profissionais de saúde do Brasil e outros quatro
países semelhantes ao nosso no uso de produtos de necessidades íntimas. “O cateter
hidrofílico SpeediCath Navi está alinhado à missão da Coloplast de oferecer produtos e
serviços que melhoram a vida de pessoas com condições médicas muito íntimas. Além
disso, somos pioneiros e líderes no mercado de Continência e, através da educação de
profissionais de saúde, usuários e acesso às evidências, tecnologia e inovação em saúde,
buscamos elevar o padrão de tratamento da bexiga no Brasil”, ressalta Luiz Tavares,
diretor geral da Coloplast.
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Sobre a Coloplast
Com mais de 60 anos de história, a Coloplast desenvolve produtos e serviços que
tornam melhor a vida de pessoas com condições médicas muito íntimas. Operando em
todo o globo, atua com muita proximidade junto aos usuários finais e profissionais de
saúde, criando soluções personalizadas de acordo com às suas necessidades. Os
negócios da Coloplast incluem cuidados com estomia, urologia, continência e
tratamento de feridas, além de cuidados com a pele. São mais de 13 mil colaboradores
ao redor do mundo trabalhando para tornar melhor a vida das pessoas com
necessidades íntimas de saúde.
Para mais informações acesse o site da empresa: Coloplast
Ou ligue para: 0800.285.8687
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