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Όροι Χρήςησ
Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ
θσ

4 ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ.
Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων
καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του
βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ,
διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ).
Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό
υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν
υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ.
Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των
νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ
διατάξεισ του νόμου 2071/92.
Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε
κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ
επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν
αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία.
Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ
φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που
λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και
απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ
που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ.
Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά
δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με
δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του
πρωτοκόλλου.
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Νοςηλευτική φροντίδα
κυςτεουρηθρικού καθετήρα τύπου
Foley
Ειςαγωγι – Οριςμοί
Ο κακετθριαςμόσ τθσ ουροδόχου κφςτθσ είναι θ ειςαγωγι κακετιρα ςτθν ουροδόχο κφςτθ
δια μζςω τθσ ουρικρασ με ςκοπό τθν παροχζτευςθ οφρων.
Οι νοςθλευτζσ είναι υπεφκυνοι τόςο για τθν τοποκζτθςθ του κακετιρα και τθν
εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του όςο και για τθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων
προκειμζνου να προλθφκεί θ εκδιλωςθ ουρολοιμϊξεων. Γι’ αυτό κα πρζπει να γνωρίηουν
πολφ καλά τθν ανατομία τθσ περιοχισ, τον τρόπο και τθν αιτιολόγθςθ τθσ κάκε ενζργειασ
τουσ.
Ο κακετθριαςμόσ τθσ ουροδόχου κφςτθσ πραγματοποιείται πάντοτε κατόπιν ιατρικισ
οδθγίασ, ςτουσ μεν άνδρεσ από ιατρό ι νοςθλευτι ςτισ δε γυναίκεσ από νοςθλεφτρια.
Ιατρόσ κα πρζπει να αναλάβει τον κακετθριαςμό τθσ κφςτθσ και όταν πρόκειται για
παιδιατρικοφσ αςκενείσ. Θ διαδικαςία απαιτεί τθ ςυνεργαςία δφο νοςθλευτϊν όπου ο
πρϊτοσ διενεργεί τον κακετθριαςμό τθσ κφςτθσ και ο δεφτεροσ παρακζτει το απαραίτθτο
υλικό.

ΣΤΠΟΙ ΚΑΘΕΣΘΡΩΝ
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Foley-απλόσ
Folley-3 way
Tiemann
Nelaton (Robinson)
Pezzer
Malecot

Οι κακετιρεσ που χρθςιμοποιοφνται ςυχνότερα είναι οι απλοί τφπου Foley διπλοφ ι
τριπλοφ αυλοφ. Για τουσ ενιλικεσ χρθςιμοποιοφνται, ςυνικωσ, κακετιρεσ Νο 16 ι 18Fr, ενϊ
ςτα παιδιά μπορεί να είναι απαραίτθτθ θ εφαρμογι Νο 5 - 8Fr ςωλινων ςίτιςθσ (Πίνακασ
1). Πάντοτε κα πρζπει να επιλζγεται ο καταλλθλότεροσ με τθ μικρότερθ δυνατι διάμετρο
κακετιρασ προκειμζνου να αποφευχκεί φλεγμονϊδθσ αντίδραςθ τθσ ουρικρασ.
Πίνακασ 1. Επιλογι κατάλλθλου μεγζκουσ κακετιρα
Ηλικία
Μζγεκοσ κακετιρα (French)
Νεογζννθτο
5-8 κακετιρασ εντερικισ ι κακετιρασ 6
6 μθνϊν
Κακετιρασ 8
1-3 χρονϊν
Κακετιρασ 10
4-7 χρονϊν
Κακετιρασ 10-12
8-10 χρονϊν
Κακετιρασ 12
11-18 χρονϊν
Κακετιρασ 12-18
Ενιλικασ άνδρασ
υνικωσ κακετιρασ 16
Ενιλικθ γυναίκα
υνικωσ κακετιρασ 18
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΩΘ ΣΩΝ ΚΑΘΕΣΘΡΩΝ
✦ φμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία θ αλλαγι του ουροκακετιρα γίνεται ωσ εξισ:
✧ Ουροκακετιρεσ από πλαςτικό χρθςιμοποιοφνται για πολφ μικρό διάςτθμα είτε για
κζνωςθ τθσ κφςτθσ ςτισ περιπτϊςεισ πάρεςθσ είτε μετεγχειρθτικά μζχρι 7 θμζρεσ.
✧ Οι ουροκακετιρεσ από κακαρό latex μπορεί να παραμείνουν ςτθ κζςθ τουσ από 7
ζωσ 14 μζρεσ.
✧ Οι ουροκακετιρεσ από latex εμποτιςμζνοι με Teflon χρθςιμοποιοφνται για
μεγαλφτερο διάςτθμα μζχρι 28 μζρεσ.
✧ Οι ουροκακετιρεσ από latex καλυμμζνο εςωτερικά και εξωτερικά από ςιλικόνθ και
ουροκακετιρεσ από 100% ςιλικόνθ μπορεί να παραμείνουν μζχρι και 12
εβδομάδεσ.
✧ Οι ουροκακετιρεσ από 100% ςιλικόνθ καλυμμζνοι με ειδικι υδρογζλθ δφναται να
χρθςιμοποιθκοφν μζχρι 12 εβδομάδεσ.

ΕΠΙΠΛΟΚΕ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕΣΘΡΑ ΚΤΣΕΩ
✦ Κάκωςθ τθσ ουρικρασ
✦ Ουρολοίμωξθ
✦ ιψθ
✦ Απόφραξθ του κακετιρα από εναπόκεςθ φωςφορικϊν αλάτων, βλζννασ ι πθγμάτων
αίματοσ ςτθν κεφαλι και ςτο μπαλονάκι του κακετιρα, που μπορεί να οδθγιςουν ςε
αποφρακτικι νεφρικι ανεπάρκεια.
✦ Απόφραξθ του κακετιρα από αναδίπλωςθ ι ςυςτροφι του μπαλονιοφ.

✦ Πόνοσ και απουςία οφρων που μπορεί να οφείλονται ςε ενςφινωςθ του μπαλονιοφ
ςτθν ουρικρα.

✦ Πόνοσ λόγω ςπαςμοφ τθσ ουροδόχου κφςτθσ.
ΔΤΚΟΛΟΙ ΚΑΘΕΣΘΡΙΑΜΟΙ ΚΤΣΘ
✦ Αίτια:
✧ Τπερπλαςία προςτάτθ
✧ Μετεγχειρθτικι ςφγκλειςθ κυςτικοφ αυχζνα
✧ τενϊματα ουρικρασ
✧ Κακϊςεισ ουρικρασ
✧ Καρκίνοσ του προςτάτθ

Ενδείξεισ Εφαρμογισ
✦ Διαγνωςτικζσ Ενδείξεισ:
✧ υλλογι δείγματοσ οφρων για καλλιζργεια/γενικι οφρων/τοξικολογικι ανάλυςθ.
✧ Μζτρθςθ υπολειπόμενου όγκου οφρων ςτθν κφςτθ.
✧ Ζγχυςθ ςκιαγραφικισ ουςίασ για εκτζλεςθ ουρθκροκυςτεογραφίασ.
✧ Ουροδυναμικι μελζτθ του κατϊτερου ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ.
✧ Παρακολοφκθςθ τθσ παροχισ οφρων με ακρίβεια.
✦ Θεραπευτικζσ Ενδείξεισ:
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✧ Άρςθ υποκυςτικισ απόφραξθσ λόγω πθγμάτων αίματοσ, προςτατικισ διόγκωςθσ,
καρκίνου του προςτάτθ, ουρθκρικϊν ςτενωμάτων και προςτατικϊν ι ουρθκρικϊν
φλεγμονϊν.
✧ Παροχζτευςθ τθσ κφςτθσ πριν από χειρουργικζσ επεμβάςεισ.
✧ Ακριβισ μζτρθςθ οφρων.
✧ Διαλείποντεσ κακετθριαςμοί κφςτθσ ςε νευρογενι δυςλειτουργία τθσ.
✧ Σοποκζτθςθ κακετιρα ωσ νάρκθκα (ουρθκροκυςτικι αναςτόμωςθ)

Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ
Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα
εξισ:
✦ Οδθγίεσ για το είδοσ του κακετιρα.
✦ Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον όγκο πλιρωςθσ του cuff του κακετιρα
✦ Αναγκαιότθτα εξαςφάλιςθσ βοθκοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ εξαιρετικά
παχφςαρκοι, μθ ςυνεργάςιμοι ι παιδιατρικοί αςκενείσ)
✦ Ανατομικζσ ανωμαλίεσ – ιδιαιτερότθτεσ γεννθτικϊν οργάνων.
✦ Κατάςταςθ τθσ ουροδόχου κφςτθσ.
✦ Αλλεργία του αςκενι ςτα αντιςθπτικά.
✦ Λειτουργικότθτα του ουροκακετιρα.

Νοςθλευτικι Διάγνωςθ
Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
➠ Διόγκωςθ τθσ υπερθβικισ χϊρασ και κλυδαςμόσ που οφείλεται ςτθν αδυναμία τθσ
κφςτθσ για αποβολι του περιεχομζνου τθσ (επίςχεςθ οφρων).
➠ Οξφσ πόνοσ που ςχετίηεται με τάςθ τθσ κφςτθσ.
➠ Μειωμζνθ διοφρθςθ που οφείλεται ςε μειωμζνθ πρόςλθψθ υγρϊν.
➠ Μειωμζνθ διοφρθςθ που οφείλεται ςε απόφραξθ του κακετιρα.

Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ
Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω:








Παροχζτευςθ του περιεχομζνου τθσ ουροδόχου κφςτθσ.
Προςδιοριςμόσ του ποςοφ τυχόν υπολειμματικϊν οφρων.
Λιψθ δείγματοσ οφρων.
Πλφςθ τθσ κφςτθσ ι χοριγθςθ φαρμάκων
Παράκάμψθ απόφραξθσ.
Αλλαγι του κακετιρα ςφμφωνα με τισ προτεινόμενεσ οδθγίεσ.
Εφαρμογι αυςτθρά άςθπτθσ τεχνικισ ςε κάκε χειριςμό-πρόλθψθ εκδιλωςθσ
ουρολοίμωξθσ.

Γενικζσ αρχζσ κατά την εφαρμογή του καθετήρα
 Προθγείται πάντοτε τοπικι κακαριότθτα των ζξω γεννθτικϊν οργάνων.
 Σθροφνται αυςτθρά οι κανόνεσ αςθψίασ.
 Χρθςιμοποιείται κακετιρασ μικρότερου διαμετριματοσ από εκείνον τθσ ουρικρασ, για
αποφυγι τραυματιςμοφ.
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 Πραγματοποιείται λίπανςθ του κακετιρα με αποςτειρωμζνθ λιπαντικι ουςία , για
μείωςθ τριβισ.
 Θ ειςαγωγι του κακετιρα πραγματοποιείται πάντοτε με ιπιουσ χειριςμοφσ.

Ειδικζσ προφυλάξεισ
Ο κακετθριαςμόσ τθσ ουροδόχου κφςτθσ δεν κα πρζπει να διενεργείται:
✧ Όταν υπάρχει τραυματιςμόσ και αιμορραγία ςτο ςτόμιο τθσ ουρικρασ μζχρισ ότου γίνει
παλίνδρομθ ουρθκρογραφία.
✧ Όταν διαπιςτωκεί ςπαςμόσ ςτθν ουρικρα διότι αυξάνεται θ πικανότθτα τραυματιςμοφ
τθσ

Απαραίτθτο υλικό
 ετ κακετθριαςμοφ: νεφροειδζσ, αποςτειρωμζνεσ γάηεσ και τολφπια, ανατομικι λαβίδα
(το υλικό του ςετ παρατίκεται και μεμονωμζνα)
 Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ
 Αποςτειρωμζνθ ανατομικι λαβίδα (προαιρετικά κατά περίπτωςθ)
 Αποςτειρωμζνα γάντια (2 ηευγάρια)
 Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
 Νεφροειδζσ.
 2 κακετιρεσ κατάλλθλου μεγζκουσ.
 Αντιςθπτικό διάλυμα (πχ ιωδιοφχοσ ποβιδόνθ).
 Σοπικι αναιςκθτικι γζλθ-υδροχλωρικι λιδοκαϊνθ (πχ Xylocaine 2% jelly)
 Αποςτειρωμζνο πεδίο με οπι ςτο κζντρο.
 Αδιάβροχο πεδίο
 Ουροςυλλζκτθσ (προτιμάται ουροςυλλζκτθσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ )
 Πλαίςιο ανάρτθςθσ του ουροςυλλζκτθ.
 Λευκοπλάςτ, ψαλίδι.
 φριγγεσ των 10 ml (2)
 Αμποφλεσ των 10ml με water for injection (WFI)1
 Δοχείο αποςτειρωμζνο για τθ ςυλλογι οφρων

Εφαρμογι πρωτοκόλλου
Ι. Καθετηριαςμόσ ουροδόχου κύςτησ
A. Φάςη προετοιμαςίασ
Ενζργεια

Αιτιολόγθςθ

1.
2.
3.
4.

Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Πρόλθψθ λάκουσ.
Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ.

1

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
Οργανϊςτε το υλικό.
Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι.
Εξθγείςτε τθν διαδικαςία ςτον αςκενι και

Προςοχή!!! Θα πρζπει να αποφεφγεται θ ζγχυςθ φυςιολογικοφ οροφ (NaCl 0,9%) ςτον αυλό του
μπαλονιοφ κακϊσ ενδζχεται να προκλθκεί θ δθμιουργία κρυςτάλλων και ιηιματοσ με αποτζλεςμα
δυςκολία κατά τθν αφαίρεςθ του κακετιρα.
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5.
6.

7.

8.

9.

εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ.
Εξαςφαλίςτε τθν ιδιωτικότθτα του/τθσ αςκενοφσ και μθ τον/τθν εκκζτετε.
Εξαςφαλίςτε καλι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ
και καλό φωτιςμό.

Αντικαταςτείςτε τα κλινοςκεπάςματα με τθν
κουβζρτα νοςθλείασ τθν οποία ςτθ ςυνζχεια
ανεβάηετε ριπιδοειδϊσ προσ το κϊρακα.
Αφαιρζςτε το εςϊρουχο.
Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
και
8.1. ε γυναίκα αςκενι: βοθκιςτε τθ να
ξαπλϊςει ςε φπτια-γυναικολογικι κζςθ με
τα γόνατα λυγιςμζνα και τουσ μθροφσ ςε
κάμψθ. Σοποκετείςτε το αδιάβροχο κάτω
από τουσ γλουτοφσ.
8.2. ε άντρα αςκενι: βοθκιςτε τον άρρωςτο
να ξαπλϊςει ςε φπτια κζςθ με τα κάτω
άκρα ςε ζκταςθ. Σοποκετείςτε το αδιάβροχο κάτω από τουσ γλουτοφσ.
Κάνετε τοπικι κακαριότθτα με ςαποφνι και
νερό, ςτεγνϊνετε πολφ καλά.

10. Αφαιρζςτε και απορρίψτε τα γάντια κατάλλθλα.
Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν μετά τθν
τοπικι κακαριότθτα.
11. τερεϊςτε το μεταλλικό πλαίςιο με τον
ουροςυλλζκτθ ςτο πλάι του κρεβατιοφ χωρίσ να
αφαιρζςετε το καπάκι του άκρου.
ε ανοςοκατεςταλμζνουσ αςκενείσ, προτιμείςτε ουροςυλλζκτεσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ

12. Σοποκετείςτε το ςετ κακετθριαςμοφ ςε
αςφαλζσ και προςιτό για ςασ μζροσ και ανοίξτε
το με άςθπτθ τεχνικι (aseptique non touch
technique).
Εφόςον δεν υπάρχει βοθκόσ, βάλτε αντιςθπτικό
διάλυμα ςτο αποςτειρωμζνο νεφροειδζσ και
προςκζςτε κι άλλεσ γάηεσ.
13. Σοποκετείςτε το νεφροειδζσ κοντά ςτο περίνεο
τθσ αρρϊςτου. Φορζςτε τα αποςτειρωμζνα
γάντια και βάλτε το αποςτειρωμζνο πεδίο ζτςι
ϊςτε να είναι ελεφκερθ μόνον θ περιοχι που κα
εργαςτείτε.
14. Αναρροφείςτε ςε ςφριγγα τθν κατάλλθλθ
ποςότθτα WFI (ανάλογα με τισ οδθγίεσ του
καταςκευαςτι)
ςε
περίπτωςθ
που
θ
τοποκζτθςθ του κακετιρα κα είναι μόνιμθ (αν
ζχετε βοθκό μπορεί να ςασ ςερβίρει το υλικό).

Σεβαςμόσ ςτθν αξιοπρζπεια τθσ προςωπικότθτασ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ.
Χαλάρωςθ τθσ αςκενοφσ,
Καλφτερθ ορατότθτα κατά τθν ειςαγωγι του
κακετιρα,
Διαςφάλιςθ τθσ άςθπτθσ τεχνικισ.
Σεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτάσ
τθσ
αςκενοφσ.
Εξαςφάλιςθ
θρεμίασ,
αφξθςθ
τθσ
ςυνεργαςίασ.
Πρόλθψθ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά
Διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, ευκολότερθ
πρόςβαςθ του κακετιρα
Διατιρθςθ κακαροφ του ιματιςμοφ.

Εξαςφάλιςθ κακαρισ τθσ περιοχισ και
αποφυγι κατά το μζγιςτο μεταφοράσ
μικροβίων ςτθν ουρικρα κατά τον
κακετθριαςμό.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.

Διευκόλυνςθ τθσ γριγορθσ ςφνδεςθσ του
ουροςυλλζκτθ με τον κακετιρα και αποφυγι
πικανισ μόλυνςισ του.
Οι ουροςυλλζκτεσ κλειςτοφ κυκλώματοσ
είναι αποςτειρωμζνοι και διαθζτουν
βαλβίδα αντεπιςτροφήσ που δεν επιτρζπει
την παλινδρόμηςη των οφρων από τον
ουροςυλλζκτη ςτην κφςτη.
Αποκλειςμόσ παραγόντων που μπορεί να
μολφνουν τα αποςτειρωμζνα υλικά.

Ελαχιςτοποίθςθ μόλυνςθσ του κακετιρα
κατά τθν ειςαγωγι ςτθν ουρικρα, κακαρό
και άςθπτο πεδίο.

Στακεροποίθςθ
του
κακετιρα
ςτθν
ουροδόχου κφςτθ.
Κάκε κακετιρασ απαιτεί διαφορετικι
ποςότθτα WFI για να φουςκϊςει το
μπαλονάκι.
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15. Ανοίξτε τον κακετιρα με προςοχι και διατθρείςτε τον άςθπτο.

Διατιρθςθ άςθπτθσ
ουρολοίμωξθσ.

τεχνικισ,

πρόλθψθ

Ι. Καθετηριαςμόσ ουροδόχου κύςτησ
Β.1. Φάςη εκτέλεςησ ςε γυναίκα αςθενή
Ενζργεια

Αιτιολόγθςθ

16. Με το δείκτθ και τον αντίχειρα διαχωρίςτε τα
μεγάλα χείλθ του αιδοίου, ϊςτε να είναι ορατό
το ςτόμιο τθσ ουρικρασ.
Διατθρείςτε το χζρι ςασ ςε αυτι τθ κζςθ μζχρι
το τζλοσ τθσ εφαρμογισ αντιςθψίασ και
εργαςτείτε με το άλλο, αν είςτε μόνθ/οσ.
17. Κακαρίςτε με μία κίνθςθ κάκε φορά με γάηα
εμβαπτιςμζνθ ςτο αντιςθπτικό διάλυμα,
κρατϊντασ τθν (προαιρετικά) με τθν αποςτειρωμζνθ λαβίδα και απορρίψτε τθν εν ςυνεχεία
ςτο μθ αποςτειρωμζνο νεφροειδζσ.
Κακαρίςτε με τθν ακόλουκθ ςειρά: μεγάλα
χείλθ, μικρά χείλθ απευκείασ ςτο ςτόμιο τθσ
ουρικρασ και προσ τα κάτω.
18. Αφαιρζςτε τα αποςτειρωμζνα γάντια και
φορζςτε το δεφτερο ηευγάρι αποςτειρωμζνων
γαντιϊν αφοφ προθγουμζνωσ πραγματοποιιςετε υγιεινι των χεριϊν.
19. Ανοίξτε το κάλυμμα του κακετιρα (ι άλλωσ ςασ
ςερβίρεται ο κακετιρασ από τον δεφτερο
νοςθλευτι) και πιάςτε τον με το κακαρό χζρι,
ςε απόςταςθ 7-8 cm από τθν κεφαλι.
20. Επαλείψτε τθν κεφαλι με gel Xylocaine 2% (ι
άλλωσ ο δεφτεροσ νοςθλευτισ επαλείφει από
απόςταςθ με γζλθ τθν άκρθ του κακετιρα) και
ειςάγετζ τον κακετιρα ςτθν ουρικρα με ιπιεσ
κινιςεισ ζωσ ότου παρατθρθκεί ροι οφρων και
ςτθ ςυνζχεια προωκείςτε τον 3-5 cm.

Διατιρθςθ άςθπτθσ τεχνικισ ςτθν περιοχι,
πρόλθψθ μόλυνςθσ του κακετιρα.
Το γάντι αυτοφ του χεριοφ είναι μολυςμζνο και
δεν χρθςιμοποιείται για τα αποςτειρωμζνα
αντικείμενα. Αν υπάρχει δεφτερο άτομο
μπορείτε να κινθκείτε χωρίσ δυςκολία.
Εφαρμογι αντιςθψίασ, μείωςθ τθσ πικανότθτασ μόλυνςθσ και εκδιλωςθσ ουρολοίμωξθσ.
Ο ελλιπισ κακαριςμόσ και θ ανεπαρκισ
αντιςθψία του ςτομίου τθσ ουρικρασ
αποτελοφν τισ κφριεσ αιτίεσ μεταφοράσ
μικροβίων ςτθν ουροδόχο κφςτθ.
Διατιρθςθ αςθψίασ.

Διατιρθςθ άςθπτθσ τεχνικισ.
Η απόςταςθ εξυπθρετεί κατά τθν ειςαγωγι
του κακετιρα.
Ελάττωςθ τθσ τριβισ
Διευκόλυνςθ τθσ ειςαγωγισ με ταυτόχρονθ
πρόκλθςθ τοπικισ αναιςκθςίασ
Το μικοσ τθσ γυναικείασ ουρικρασ είναι 34cm.

20.1. υνδζςτε τον κακετιρα με τον
ουροςυλλζκτθ χωρίσ να επιμολφνετε τα
άκρα και αφιςτε τα οφρα να
παροχετευτοφν.

Επιβεβαίωςθ ειςόδου του κακετιρα ςτθν
κφςτθ, πρόλθψθ τραυματιςμοφ.

20.2. Αποφφγετε βίαιεσ κινιςεισ κατά τθν
ειςαγωγι του κακετιρα. Αν υπάρξει αντίςταςθ ηθτείςτε από τθν αςκενι να αναπνζει αργά και βακειά.

Χαλάρωςθ του ςφιγκτιρα του αυχζνα τθσ
κφςτεωσ, πρόλθψθ τραυματιςμοφ.

20.3. Αν εξακολουκεί να υπάρχει αντίςταςθ,
αναηθτείςτε βοικεια.
21. Εάν ζχει τοποκετθκεί μόνιμοσ κακετιρασ:
21.1. Φουςκϊςτε το μπαλονάκι με WFI που
ζχετε ιδθ ετοιμάςει ςτθ ςφριγγα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
21.2. Σραβιξτε ελαφρά τον κακετιρα μζχρι να

Στακεροποίθςθ του κακετιρα.
Ποςότθτα WFI μεγαλφτερθ από
τθν
προβλεπόμενθ ενδζχεται να προκαλζςει
ερεκιςμό τθσ κφςτθσ ι και νζκρωςθ του
αυχζνα λόγω παρατεταμζνθσ άςκθςθσ πίεςθσ.
Επιβεβαίωςθ ειςαγωγισ και παραμονισ του
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νιϊςετε αντίςταςθ για να βεβαιωκείτε ότι
το μπαλονάκι ζχει φουςκϊςει και δεν
υπάρχει κίνδυνοσ να βγει ο κακετιρασ.

κακετιρα ςτθν ουροδόχο κφςτθ.

21.3. Ζχετε ιδθ ςυνδζςει τον κακετιρα με τον
ουροςυλλζκτθ.
21.4. τερεϊςτε τον κακετιρα ςτθν εςωτερικι
επιφάνεια του μθροφ.
21.5. τερεϊςτε τον ουροςυλλζκτθ ςτο πλαίςιο
ανάρτθςθσ που ζχετε ιδθ τοποκετιςει
ςτο μεταλλικό πλαίςιο του κρεβατιοφ.
22. Διατθρείτε τον ουροςυλλζκτθ πάντοτε κάτω
από το επίπεδο τθσ κφςτθσ.

23. Απομακρφνετε το υλικό και απορρίψτε το
κατάλλθλα.
24. κεπάςτε τθν αςκενι και εξαςφαλίςτε μία
αναπαυτικι κζςθ.
Εξθγείςτε πϊσ να φροντίηει τον κακετιρα.
25. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα.
26. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
27. Καταγράψτε τθν πράξθ και υπογράψτε το
φφλλο νοςθλείασ

Πρόλθψθ μετακίνθςθσ του κακετιρα και
άςκθςθσ τάςθσ ςτθν κφςτθ.

Εξαςφάλιςθ ςυνεχοφσ ροισ οφρων ςφμφωνα
με τθν αρχι τθσ βαρφτθτασ.
Αποφυγι παλινδρόμθςθσ οφρων προσ τθν
κφςτθ.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.
Προαγωγι τθσ ευεξίασ του οργανιςμοφ.
Μείωςθ του άγχουσ, πρόλθψθ λοιμϊξεων.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Ακριβισ νοςθλευτικι τεκμθρίωςθ

Ι. Καθετηριαςμόσ ουροδόχου κύςτησ
Β.2. Φάςη εκτέλεςησ ςε άνδρα αςθενή
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

16. Με το αριςτερό χζρι ςθκϊςτε το πζοσ ςχεδόν
κατακόρυφα. Κρατείςτε το ςε αυτι τθ κζςθ
μζχρι το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ.

Ευκειαςμόσ τθσ πεϊκισ ουρικρασ και
διευκόλυνςθ ειςαγωγισ του κακετιρα.
Η διατιρθςθ κατακόρυφθσ κζςθσ προλαμβάνει
τθ μόλυνςθ.
Εξαςφάλιςθ κακαρισ τθσ περιοχισ, αποφυγι
μεταφοράσ μικροβίων ςτθν ουρικρα.

17. Κατεβάςτε τθν ακροποςκία, ϊςτε να
αποκαλυφκεί θ βάλανοσ και το ζξω ςτόμιο τθσ
ουρικρασ. Λαμβάνετε, με τθ βοικεια μιασ
λαβίδασ, ζνα τολφπιο γάηασ εμποτιςμζνο με
αντιςθπτικό διάλυμα (ιωδιοφχο ποβιδόνθ) και
κακαρίηετε το ζξω ςτόμιο τθσ ουρικρασ και τθ
βάλανο με κυκλικζσ κινιςεισ.
Επαναλάβετε τθν ενζργεια αυτι άλλεσ 2 φορζσ
χρθςιμοποιϊντασ κακαρό κάκε φορά τολφπιο.
Συλίξτε μία αποςτειρωμζνθ γάηα γφρω από το
πζοσ
18. Εγχφςτε ςτθν ουρικρα 10-15ml gel Xylocaine
2% και ςυγκλείςτε το ςτόμιο τθσ ουρικρασ
ϊςτε να επιτευχκεί τοπικι αναιςκθςία.
19. Αφαιρζςτε τα αποςτειρωμζνα γάντια και
φορζςτε το δεφτερο ηευγάρι αποςτειρωμζνων
γαντιϊν αφοφ πραγματοποιιςετε υγιεινι των
χεριϊν.

Ανεπαρκισ αντιςθψία αποτελεί τθν κφρια αιτία
ουρολοίμωξθσ.

Ελάττωςθ τθσ τριβισ, διευκόλυνςθ ειςαγωγισ
του κακετιρα και αποφυγι τραυματιςμοφ.
Αποφυγι μόλυνςθσ του κακετιρα.

11

Νοςθλευτικι φροντίδα κυςτεουρθκρικοφ κακετιρα τφπου Foley

ο

20. υγκρατείςτε το πζοσ ςε γωνία 90 κάκετα
προσ το ςϊμα αςκϊντασ κάποιου βακμοφ ζλξθ.
21. υγκρατείςτε χρθςιμοποιϊντασ αποςτειρωμζνθ
λαβίδα τθν άκρθ του κακετιρα 7-8cm από τθν
κορυφι του και ειςάγετε προςεκτικά ςτο ζξω
ςτόμιο τθσ ουρικρασ ζωσ ότου παρατθρθκεί
παροχι οφρων (15-20cm).
22. Αν αιςκανκείτε αντίςταςθ ςτον εξωτερικό
ουρθκρικό ςφιγκτιρα, αυξιςτε ελαφρά τθν
ζλξθ του πζουσ και εφαρμόςτε ςτακερά ιπια
πίεςθ ςτον κακετιρα.
Ηθτείςτε από τον αςκενι να προςπακιςει να
ουριςει.
23. Όταν αρχίςει θ ροθ των οφρων προχωριςτε τον
κακετιρα αλλά 2-3cm, ςχεδόν ωσ το ςθμείο τθσ
διακλάδωςθσ του.
24. Φουςκϊςτε το μπαλονάκι με WFI ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
25. Σραβιξτε ελαφρά τον κακετιρα για να βεβαιωκείτε ότι το μπαλονάκι ζχει φουςκϊςει και
δεν υπάρχει κίνδυνοσ να βγει ο κακετιρασ.
26. Επαναφζρετε τθν ακροποςκία ςτθ κανονικι τθσ
κζςθ.
27. υνδζςτε τον κακετιρα με τον ουροςυλλζκτθ
χωρίσ να επιμολφνετε τα άκρα.
28. τερεϊςτε τον κακετιρα ςτθν εςωτερικι
επιφάνεια του μθροφ.
29. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα.
30. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.
31. Καταγράψτε τθν πράξθ και υπογράψτε το
φφλλο νοςθλείασ

Ευκειαςμόσ τθσ ουρικρασ.
Διατιρθςθ άςθπτου πεδίου.
Η ανδρικι ουρικρα ζχει μικοσ περίπου 21cm.
Ο κακετιρασ μπορεί να χρειαςτεί να προωκθκεί μζχρι τθ διακλάδωςι του για να παρατθρθκεί ροι οφρων.
Μζροσ τθσ αντίςταςθσ μπορεί να οφείλεται ςε
ςπαςμό του εξωτερικοφ ςφιγκτιρα.
Δυςκολία ςτθ δίοδο του κακετιρα μζςα από
τθν ουρικρα μπορεί να οφείλεται ςε ςτζνωςθ
τθσ ουρικρασ.
Ελάττωςθ τθσ τάςθσ και χαλάρωςθ του
ςφιγκτιρα.
Επιβεβαίωςθ ειςαγωγισ και παραμονισ του
κακετιρα μζςα ςτθν κφςτθ.
Πρόλθψθ κάκωςθσ τθσ ουρικρασ κατά τθν
πλιρωςθ του μπαλονιοφ.
Στακεροποίθςθ του κακετιρα ςτθν κφςτθ.
Στακεροποίθςθ του κακετιρα ςτθν κφςτθ

Πρόλθψθ διαταραχισ τθσ κυκλοφορίασ και
επϊδυνθσ διόγκωςθσ-παραφίμωςθσ.
Πρόλθψθ επιμόλυνςθσ
Πρόλθψθ μετακίνθςθσ του κακετιρα.
Αποφυγι άςκθςθσ ζλξθσ και τάςθσ ςτθν κφςτθ.
Άνεςθ ςτισ κινιςεισ.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Ακριβισ νοςθλευτικι τεκμθρίωςθ

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ
Ενζργεια

Αιτιολόγθςθ

✦ Προτιμείςτε ουροςυλλζκτεσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ με βαλβίδα αντεπιςτροφισ ιδιαίτερα ςτουσ
ανοςοκατεςταλμζνουσ αςκενείσ.

Πρόλθψθ ουρολοιμϊξεων.

✦ ε περίπτωςθ επίςχεςθσ οφρων μθν επιτρζπετε
τθν πλιρθ άμεςθ κζνωςθ τθσ κφςτθσ. Διακόψτε
τθ ροι των οφρων για 15ϋ για κάκε 300 – 500ml
(ανάλογα με τθν θλικία του αςκενοφσ) που
αποβάλλονται, τοποκετϊντασ λαβίδα ςτον κάκετιρα, ϊςτε θ κφςτθ να αδειάςει τμθματικά.

Αυξθμζνθ θ πικανότθτα να προκλθκεί shock
λόγω απότομθσ μείωςθσ τθσ πίεςθσ και τθσ
διαςτολισ των αγγείων τθσ κφςτθσ.

✦ Ελζγχετε το χρϊμα και τθν όψθ των οφρων

Παρουςία πικανισ αιματουρίασ, πυουρίασ.

✦ Ελζγχετε ςυχνά τθ λειτουργικότθτα του κάκετιρα

Κίνδυνοσ απόφραξθσ ςε περίπτωςθ αιματουρίασ, ι μετακίνθςθσ του κακετιρα από τθ
κζςθ του.

✦ Ελζγχετε και αλλάηετε ςυχνά τον ουροςυλλζκτθ

Αποφυγι παλινδρόμθςθσ οφρων και άςκθςθσ
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για αποφυγι ςυλλογισ μεγάλθσ ποςότθτασ
οφρων (θ ποςότθτα να μθν ξεπερνάει τα ¾ τθσ
χωρθτικότθτασ του ουροςυλλζκτθ).

τάςθσ ςτθν κφςτθ.

✦ Αποφφγετε το μόνιμο κακετθριαςμό κφςτθσ
παρά μόνο αν είναι απολφτωσ αναγκαίο

Πρόλθψθ ουρολοιμϊξεων.

✦ Αλλάηετε τον κακετιρα ανάλογα με τθ διάρκεια
ηωισ του, για αποφυγι λοίμωξθσ.

Τιρθςθ πρωτοκόλλου αλλαγισ κακετιρα.

II.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Ο κακετιρασ αφαιρείται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
✦ Απόφραξθ, πόνο και οίδθμα.
✦ Διαρροι οφρων, αν κρικεί αναγκαίο και εφόςον λθφκοφν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ πχ
να προςτεκεί WFI ςτο μπαλονάκι.
✦ Μετά από ατυχθματικι αφαίρεςθ του κακετιρα από τον ίδιο τον άρρωςτο.
✦ Μετά από τθν πάροδο του ενδεικνυόμενου χρόνου παραμονισ του, προκειμζνου να
αντικαταςτακεί.
✦ Εξιτιριο του αςκενι από το νοςοκομείο.

Απαραίτθτο υλικό





Νεφροειδζσ
Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα
φριγγα των 10 ι 20 ml
Γάηεσ
 Αντιςθπτικό διάλυμα

ΙΙ. Αφαίρεςη καθετήρα ουροδόχου κύςτεωσ
Ενζργεια

Αιτιολόγηςη

1.

Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν.

2.
3.
4.
5.

Οργανϊςτε το υλικό.
Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι.
Εξθγείςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι
εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ.
Εξαςφαλίςτε τθν ιδιωτικότθτα του αςκενι.

6.

Φορζςτε γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα

7.

Εφαρμόςτε με μία γάηα αντιςθπτικό διάλυμα ςτο
ςτόμιο του κακετιρα.
Διακόψτε τθ ροι των οφρων ςτον κακετιρα με τθ
λαβίδα.
Με τθ ςφριγγα αφαιρζςτε τθν ποςότθτα του WFI
που υπάρχει ςτο μπαλονάκι.

Πρόλθψθ
οριηόντιασ
μετάδοςθσ
λοιμϊξεων.
Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Πρόλθψθ λάκουσ.
Αφξθςθ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του
άγχουσ.
Σεβαςμόσ ςτθν αξιοπρζπεια τθσ προςωπικότθτάσ του. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ.
Προςταςία από τθν ζκκεςθ ςε βιολογικά
υγρά.
Πρόλθψθ επιμόλυνςθσ.

8.
9.

και
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10. Κρατείςτε με μία γάηα τον κακετιρα κοντά ςτο
ςτόμιο τθσ ουρικρασ και τραβιξτε τον με ιπιεσ
κινιςεισ και μόλισ τον αφαιρζςετε τοποκετείςτε τον
ςτο νεφροειδζσ.
11. Απομακρφνετε τα υλικά και απορρίψτε τα ςτο ςάκο
για τα μολυςματικά.
12. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα.
13. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν
14. Καταγράψτε τθν πράξθ και υπογράψτε το φφλλο
νοςθλείασ

Αςφαλισ
διαχείριςθ
μολυςματικοφ
υλικοφ.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.
Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν.
Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων.
Ακριβισ νοςθλευτικι τεκμθρίωςθ

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ: Πριν τθν αφαίρεςθ του ουροκακετιρα μποροφν να
προθγθκοφν αςκιςεισ ςτθν κφςτθ ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ οδθγίεσ, για τθν επανάκτθςθ
ελζγχου του ςφικτιρα τθσ ουροδόχου κφςτθσ.

Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ
Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν
κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ

Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ
τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω:
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Θμερομθνία και αιτιολογία κακετθριαςμοφ
Ποςό ςυλλεγόντων οφρων
Χρϊμα και όψθ των οφρων
Σφποσ και μζγεκοσ κακετιρα
Θμερομθνία αλλαγισ ουροκακετιρα
Επιπλοκζσ κατά ι μετά τον κακετθριαςμό.
Αλλεργικζσ αντιδράςεισ
Λιψθ δείγματοσ οφρων για εξζταςθ
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