ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ
ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ ΚΤΣΗ
ΠΔΣΡΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ
ΓΡΑΓΑΝΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ

ΛΑΕΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ

ΟΡΙΜΟ
Καθεηηριαζμός οσροδότοσ κύζηης είναι η ειζαγωγή καθεηήρα ζηην οσροδότο κύζηη,
διαμέζω ηης οσρήθρας με ζκοπό ηην παροτέηεσζη ούρων. Ο καθεηηριαζμός γίνεηαι για
παροτέηεσζη ηων ούρων, καθώς και για θεραπεσηικούς ή διαγνωζηικούς λόγοσς.

ΕΝΔΕΙΞΕΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΕ

ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ


ΑΡΖ ΤΠΟΚΤΣΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΞΖ
(ΤΥΝΟ)



ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΚΤΣΔΧ Δ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΣΟ
ΚΑΣΧΣΔΡΟ ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟ



ΑΚΡΗΒΖ ΜΔΣΡΖΖ ΟΤΡΧΝ (ΣΖΡΖΖ
ΗΟΕΤΓΗΟΤ)



ΓΗΑΛΔΗΠΟΝΣΔ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΗ
ΚΤΣΔΧ (ΝΔΤΡΟΓΔΝΖ ΚΤΣΖ)



ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΘΔΣΖΡΑ Χ ΝΑΡΘΖΚΑ
(ΟΤΡΖΘΡΟΚΤΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΧΖ)



ΤΛΛΟΓΖ ΟΤΡΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ



ΜΔΣΡΖΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΟ ΟΤΡΧΝ



ΔΓΥΤΖ ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΖ ΟΤΗΑ



ΟΤΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ
ΚΑΣΧΣΔΡΟΤ ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ

ΣΕΦΝΙΚΕ ΓΙΑ ΔΤΚΟΛΟΤ

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟΤ ΚΤΣΕΩ


Έγρπζε αλαηζζεηηθήο αινηθήο ζε νπξήζξα



Δηζαγσγή θαζεηήξα θαη κε ηε βνήζεηα δαθηπιηθήο



Δθαξκνγή θαζεηήξα ηύπνπ Tiemman



Δηζαγσγή θαζεηήξα Nelaton κέρξη ηνπ εκπνδίνπ θη από πάλσ ελόο
Tiemman



Ζπηα εηζαγσγή νδεγνύ ζύξκαηνο θαη από πάλσ ελόο νπξεζξηθνύ ή
νπξεηεξηθνύ θαζεηήξα



Δθαξκνγή ππεξεβηθήο θπζηενηνκίαο



Σνπνζέηεζε θαζεηήξα θύζηεσο κε ρξήζε νπηηθνύ νπξεζξνηόκνπ

ΣΤΠΟΙ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ



ΑΠΛΟ FOLLEY

ΣΤΠΟΙ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ


NELATON

ΣΤΠΟΙ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ



3WAY –TIEMMAN-FOLLEY

ΣΤΠΟΙ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΩΝ


ΜΔ ΒΡΤΑΚΗ

ΣΤΠΟΙ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΩΝ
ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ (Υσξίο
δπλαηόηεηα εμόδνπ ησλ νύξσλ)

ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ

ΣΤΠΟΙ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΩΝ ΙΙ



Πεηθέο θαιύπηξεο (εμσηεξηθνί νπξνθαζεηεξεο)
ΕΝΔΕΙΞΕΙ


ε βαξηά πεξηζηαηηθά



ε πνιύ δύζθνινπο θαζεηεξηαζκνύο

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ


Πξνθαινύλ ζπρλά έληνλεο δεξκαηηθέο παξελέξγεηεο

ΥΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ


Δλεκέξσζε ηνπ αζζελή γηα ην ζθνπό θαη ηελ δηαδηθαζία.



Σνπνζέηεζε παξαβάλ.



Δμαζθάιηζε θαινύ θσηηζκνύ



πγθέληξσζε ησλ πιηθώλ ζε ζέζε πξνζβάζηκε ζηνλ αζζελή.



Τγηεηλή ησλ ρεξηώλ.



Υξήζε απιώλ γαληηώλ.



Απνκάθξπλζε θιηλνζθεπαζκάησλ.



Σνπνζέηεζε αζζελή ζε ύπηηα ζέζε κε ηα γόλαηα θαη ηα ηζρία ζε θάκςε θαη έθηαζε.



Σνπνζέηεζε αδηάβξνρνπ ππνζηξώκαηνο θάησ από ηνπο γινπηνύο.



Αθαίξεζε γαληηώλ.



Αληηζεςία ρεξηώλ.



Σνπνζέηεζε ζηαηό κε νπξνζπιιέθηε ζην θξεβάηη.

ΤΛΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δέξκαηνο



Απνζηεηξσκέλεο γάδεο.
Αληηζεπηηθό δηάιπκα.
Γηα ην άζεπην πεδίν



Απνζηεηξσκέλν ηεηξάγσλν ζρηζηό.


Γάληηα απνζηεηξσκέλα.

ΓIA TON KΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ:


Καζεηήξεο Foley ελειίθσλ δπν ή ηξεηο 2way ή 3way ζπλήζσο No 16 ή 18 αλάινγα κε ην
ζθνπό ηνπ θαζεηεξηαζκνύ.



Set θαζεηεξηαζκνύ πνπ πεξηέρεη λεθξνεηδέο κε γάδεο θαη ιαβίδα.



Αδηάβξνρν πεδίν.



Νεθξνεηδέο.



Απνζηεηξσκέλε πδξνδηαιπηή ιηπαληηθή νπζία (π.ρ.μπινθαΐλε).



ύξηγγα ησλ 10cc κε θπζηνινγηθό νξό. -Οπξνζπιιέθηεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο. -Γνρείν
θαιιηέξγεηαο θαη γεληθήο νύξσλ θαηά πεξίπησζε. -ηαηό νπξνζπιιέθηε. -Παξαβάλ. Σξνρήιαην λνζειείαο κε θάδν απόξξηςεο ΔΗΑ.



Οπξνζπιιέθηεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο.



Γνρείν θαιιηέξγεηαο θαη γεληθήο νύξσλ θαηά πεξίπησζε.



ηαηό νπξνζπιιέθηε.



Παξαβάλ.



Σξνρήιαην λνζειείαο κε θάδν απόξξηςεο ΔΗΑ.

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ
ΚΤΣΗ Ε ΓΤΝΑΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ



Δθαξκόζηε πγηεηλή ρεξηώλ.





Δπηβεβαηώζηε ηελ ηαπηόηεηα ηεο
αζζελνύο, εμεγήζηε ηελ δηαδηθαζία θαη
εμαζθαιίζηε ηε ζπγθαηάζεζή ηεο.

Πξνιακβάλεη ηελ κεηάδνζε θαη
εμάπισζε ησλ κηθξνβίσλ.





Δμαζθαιίζηε ηελ ηδησηηθόηεηα
(αηνκηθόηεηα &αμηνπξέπεηα)ηεο
αζζελνύο, θαζώο θαη θαιό θσηηζκό.

Πξνιακβάλεηε ηπρώλ ιάζνο. Ζ
ελεκέξσζε ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία
ηεο αζζελνύο θαη κεηώλεη ην άγρνο ηεο.





Φνξέζηε γάληηα Latex.

Απαηηείηαη ζεβαζκόο ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ηεο. Ο θσηηζκόο είλαη
απαξαίηεηνο γηα ηελ θαιή νπηηθνπνίεζε
ηεο νπξήζξαο.



Σα γάληηα κεηώλνπλ ηνλ θίλδπλν έθζεζεο
ζε ζσκαηηθά πγξά.

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ
ΚΤΣΗ Ε ΓΤΝΑΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Βνεζήζηε ηελ αζζελή λα πάξεη γπλαηθνινγηθή
ζέζε. Αλαζεθώζηε ηα ζθεπάζκαηα πάλσ
από ηελ θνηιηαθή ρώξα θαη θαιύςηε ηα κε
πεηζέηα. Σνπνζεηήζηε ην ηεηξάγσλν
λνζειείαο θάησ από ηελ αζζελή.



Βγάιηε ηα γάληηα θαη εθαξκόζηε πγηεηλή
ρεξηώλ.



Αλνίμηε ηνλ νπξνζπιιέθηε ρσξίο λα
αθαηξέζεηε ην θαπάθη ηνπ ζσιήλα
παξνρέηεπζεο! Αλαξξνθήζηε ζηε ζύξηγγα
ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα water for injection
θαη ηνπνζεηείζηε ην λεθξνεηδέο κεηαμύ ησλ
κεξώλ ηεο αζζελνύο. Αλνίμηε ην
απνζηεηξσκέλν ζεη ζε πξνζηηή ζέζε.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ


Ζ άλεζε ηεο αζζελνύο πξνάγεη ηελ
ραιάξσζε. Σν ηεηξάγσλν λνζειείαο
πξνζηαηεύεη ηνλ ηκαηηζκό από ηελ
πγξαζία θαη ε πεηζέηα ηα
θιηλνζθεπάζκαηα.



Πξνιακβάλεη ηελ κεηάδνζε θαη
εμάπισζε ησλ κηθξνβίσλ.



Γηεπθνιύλεη ηε ζύλδεζε κε ηνλ θαζεηήξα
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο επηκόιπλζεο.
Κάζε θαζεηήξαο ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή
πνζόηεηα water for injection.Σν
λεθξνεηδέο ρξεζηκεύεη γηα ηε ζπιινγή
ησλ αθαζάξησλ πιηθώλ

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ
ΚΤΣΗ Ε ΓΤΝΑΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ



Φνξέζηε απνζηεηξσκέλα γάληηα.



Σήξεζε άζεπηεο ηερληθήο.



Γηαρσξίζηε ηα ρείιε ηνπ αηδνίνπ. Καζαξίζηε
κε ηνιύπην κε αληηζεπηηθό δηάιπκα
δηαδνρηθά, κε κία θίλεζε από πάλσ πξνο ηα
θάησ, αξρηθά ηα κεγάια ρείιε, κεηά ηα κηθξά
θαη ηέινο ηακπνλάξεηε ην έμσ ζηόκην ηεο
νπξήζξαο.



Πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο κηθξνβίσλ.
Αλεπαξθήο θαζαξηόηεηα ηεο εηζόδνπ ηεο
νπξήζξαο είλαη θύξηα αηηία νπξνινίκσμεο.



Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ηξαπκαηηζκνύ ηεο
νπξήζξαο θαη ηεο ελόριεζεο ηεο αζζελνύο.
Γηεπθόιπλζε ηεο εηζόδνπ ηνπ θαζεηήξα.



Δπίηεπμε εύθνιεο θαη αηξαπκαηηθήο εηζόδνπ
ηνπ θαζεηήξα. Δμαζθάιηζε ηνπ όηη ν
θαζεηήξαο ηνπνζεηείηαη ζηελ θύζηε.



Πηάζηε ηνλ νπξνθαζεηήξα ζε απόζηαζε 58εθ από ην άθξν ηνπ. Δπαιείςηε ην άθξν κε
μπινθαΐλε.



Δηζάγεηε ηνλ θαζεηήξα ζηελ νπξήζξα αξγά,
ήπηα θαη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα πάλσ, έσο
όηνπ δηαπηζησζεί ξνή νύξσλ θαη θαηόπηλ
άιια 5-8εθ.

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ
ΚΤΣΗ Ε ΓΤΝΑΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕ


πλδέζηε κε ηνλ νπξνζπιιέθηε κε
άζεπην ηξόπν θαη θνπζθώζηε ην
κπαινλάθη.



Σξαβήμηε ήπηα ηνλ θαζεηήξα πξνο ηα
έμσ κέρξη λα ληώζεηε αληίζηαζε. Λάβεηε
ππόςε ηπρώλ δπζαλαζρέηεζε ηεο
αζζελνύο.



Διέγμηε ην ζύζηεκα ηνπ νπξνζπιιέθηε
θαη δηαζθαιίζηε όηη δελ έρεη δηπισζεί.
ηεξεώζηε ζην ζηαηώ θαη θάησ από ην
επίπεδν ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ


Σν θιεηζηό ζύζηεκα παξνρέηεπζεο
ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν εηζαγσγήο
κηθξννξγαληζκώλ ζηελ νπξνδόρν θύζηε.
Σν κπαινλάθη δηαηεξεί ηνλ θαζεηήξα ζηε
ζέζε ηνπ.



Λαλζαζκέλν θνύζθσκα ηνπ κπαινληνύ
ζηελ νπξήζξα θαη όρη ζηελ νπξνδόρν
θύζηε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ελόριεζε
ζηελ αζζελή.



Απηό δηεπθνιύλεη ηελ παξνρέηεπζε ησλ
νύξσλ θαη πξνιακβάλεη ηελ
παιηλδξόκεζή ηνπο εάλ δελ ππάξρεη
βαιβίδα κε παιηλδξόκεζεο.

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ
ΚΤΣΗ Ε ΑΝΔΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕ


Ανασηκώστε το πέος με
αποστειρωμένη γάζα με το ένα χέρι
και κατεβάστε την ακροποσθία.
Καθαρίστε με τολύπιο με αντισηπτικό
διάλυμα, με 3 κυκλικές κινήσεις από
το κέντρο προς την περιφέρεια (με
νέο τολύπιο κάθε φορά).



Εγχύστε στην ουρήθρα 10-15ml
αναισθητικής γέλης, συγκλείστε το
έξω στόμιο και περιμένετε έως ότου
επιτευχθεί αναισθησία. Ακουμπήστε
το πέος στο αποστειρωμένο πεδίο.



Αφαιρέστε το ένα ζευγάρι
αποστειρωμένα γάντια.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ


Αποκάλυψη έξω στομίου
ουρήθρας. Πρόληψη της
διασποράς μικροβίων. Ανεπαρκής
καθαριότητα της εισόδου της
ουρήθρας είναι κύρια αιτία
ουρολοίμωξης



Ελαχιστοποίηση του τραυματισμού
της ουρήθρας και της ενόχλησης
του ασθενούς. Διευκόλυνση της
εισόδου του καθετήρα.



Διατήρηση άσηπτης τεχνικής.

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ
ΚΤΣΗ Ε ΑΝΔΡΑ
ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕ


Δθαξκόζηε πγηεηλή ρεξηώλ.





Δπηβεβαηώζηε ηελ ηαπηόηεηα ηεο
αζζελνύο, εμεγήζηε ηελ δηαδηθαζία θαη
εμαζθαιίζηε ηε ζπγθαηάζεζή ηεο.

Πξνιακβάλεη ηελ κεηάδνζε θαη
εμάπισζε ησλ κηθξνβίσλ.





Δμαζθαιίζηε ηελ ηδησηηθόηεηα
(αηνκηθόηεηα &αμηνπξέπεηα)ηεο
αζζελνύο, θαζώο θαη θαιό θσηηζκό.

Πξνιακβάλεηε ηπρώλ ιάζνο. Ζ
ελεκέξσζε ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία
ηεο αζζελνύο θαη κεηώλεη ην άγρνο ηεο.





Φνξέζηε γάληηα Latex.

Απαηηείηαη ζεβαζκόο ζηελ
πξνζσπηθόηεηα ηεο. Ο θσηηζκόο είλαη
απαξαίηεηνο γηα ηελ θαιή νπηηθνπνίεζε
ηεο νπξήζξαο.



Σα γάληηα κεηώλνπλ ηνλ θίλδπλν έθζεζεο
ζε ζσκαηηθά πγξά.

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ
ΚΤΣΗ Ε ΑΝΔΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕ






Κξαηείζηε ην πένο ζε γσλία 60-90Ο
έιθνληαο ειαθξώο. Πηάζηε ηνλ
νπξνθαζεηήξα ζε απόζηαζε 5-8εθ από ην
άθξν ηνπ.
Δηζάγεηε ηνλ θαζεηήξα ζηελ νπξήζξα
αξγά θαη ήπηα, έσο όηνπ δηαπηζησζεί ξνή
νύξσλ. Πξνσζήζηε ηνλ άιια 2-3εθ, ζρεδόλ
κέρξη ηε δηαθιάδσζή ηνπ. Δπί αληίζηαζεο,
παξνηξύλεηε ηνλ αζζελή λα βήμεη θαη
απμήζηε ηελ έιμε ηνπ πένπο.
πλδέζηε κε ηνλ νπξνζπιιέθηε κε άζεπην
ηξόπν θαη θνπζθώζηε ην κπαινλάθη.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ


Δπζεηαζκόο νπξήζξαο, άζεπηε ηερληθή.



Δπίηεπμε εύθνιεο θαη αηξαπκαηηθήο
εηζόδνπ ηνπ θαζεηήξα. Δμαζθάιηζε ηνπ όηη
ν θαζεηήξαο ηνπνζεηείηαη ζηελ θύζηε. Ο
βήραο βνεζά ζηε ιύζε ηνπ ζπαζκνύ ηνπ
έμσ ζθηγθηήξα.



Σν θιεηζηό ζύζηεκα παξνρέηεπζεο
ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν εηζαγσγήο
κηθξννξγαληζκώλ ζηελ νπξνδόρν θύζηε.
Σν κπαινλάθη δηαηεξεί ηνλ θαζεηήξα ζηε
ζέζε ηνπ.

ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ
ΚΤΣΗ Ε ΑΝΔΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ



Σξαβήμηε ήπηα ηνλ θαζεηήξα πξνο ηα έμσ
κέρξη λα ληώζεηε αληίζηαζε. Λάβεηε
ππόςε ηπρώλ δπζαλαζρέηεζε ηνπ
αζζελή.



Λαλζαζκέλν θνύζθσκα ηνπ κπαινληνύ
ζηελ νπξήζξα θαη όρη ζηελ νπξνδόρν
θύζηε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ελόριεζε
ζηνλ αζζελή.



Καζαξίζηε ηνπηθά θαη επαλαθέξεηε ηελ
αθξνπνζζία ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε.



Πξόιεςε δηαηαξαρήο αηκάησζεο.

ΚΑΘΕΣΗΡΑ FOLLEY ΣΗΝ
ΟΤΡΟΔΟΦΟ ΚΤΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟΤ
ΚΤΣΕΩ


Παξακνλή κέρξη 1 βδνκάδα:folley



Μεγαιύηεξε παξακνλή (30-40 εκέξεο):silicone



Ηδαληθό κέγεζνο ηα 16 ή ηα 18fr



Οη θαζεηήξεο εκπνηηζκέλνη κε αληηβηνηηθά δελ πξνθπιάζζνπλ από ινηκώμεηο

ΕΠΙΠΛΟΚΕ ΚΑΘΕΣΗΡΙΑΜΟΤ


Μόιπλζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεηεξηαζκνύ



Μόιπλζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ από ην ζύζηεκα παξνρέηεπζεο ησλ νύξσλ



Σξαύκα ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο νπξήζξαο



Γπζθνιία αλνρήο ηνπ κόληκνπ θαζεηήξα



Αδπλακία παξνρέηεπζεο ησλ νύξσλ



Παξαθίκσζε



Γεκηνπξγία εζραξώλ ζην βιελλνγόλν ηνπ ζηνκίνπ ηεο νπξήζξαο



Γηαξξνή νύξσλ από ην ζηόκην ηεο νπξήζξαο



Shock

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ
ΑΥΑΙΡΕΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΑ


Γπζνπξία

a.

Φιεγκνλή ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο νπξήζξαο

b.

Σξαπκαηηζκόο ηνπ βιελλνγόλνπ



Δπίζρεζε νύξσλ

a.

Φπρνινγηθά αίηηα



Φιεγκνλή νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο

a.

Μόιπλζε θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκό

b.

Αληνύζα κόιπλζε αλ ν αζζελήο έρεη κόληκν θαζεηήξα
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