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A katéterezés általános szabályai 

 
 Csak akkor katéterezzünk, ha feltétlenül szükséges! 
   
 A sterilitás szabályait minden körülmények között tartsuk be! 
  
 Csak sértetlen, ép, steril katétert használjunk! 
  
 A húgycső sérülékenysége miatt a beavatkozást óvatosan kell 

végezni! 
   
 

A katéterezés ellenjavallt a húgycső teljes szűkülete, traumás 
elváltozásban, akut prosztata gyulladásban, és többszöri sikertelen 
katéterezési kísérlet után! 
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  Teljes vizelet elakadás:   Benignus prosztata hiperplázia 

                  Akut prosztatitisz 
                  Prosztata karcinóma 
                  Hólyag tumor 
                   Idegentest a hólyagban: pl.: kő 
                  Húgycső szűkület 
                  Trauma 

 
 Inkontinencia 

 
 Egyéb műtéti beavatkozás 

 
 Intenzív osztályos ellátás: lélegeztetett beteg, eszméletlen beteg 

 
 Ápolási okból 

 
 Lokális hólyag kemo-instilláció 
 

Katéterezés okai 
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 Fájdalom (helye, jellege, intenzitása) 
 Láz, hidegrázás 

 
 

 Vizelési panaszok 
 haematuria  
 pyuria 
 anuria, oliguria, dysuria, stranguria- alguria, nycturia, pollakisuria, 

polyuria, enuresis, incontinencia 
 
 

 Kísérő tünetek (hányinger, verejtékezés,oedema...) 
 

Tünetek 
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Diagnosztikai eljárások 

 

 

Laboratóriumi vizsgálatok: 

vesefunkciók 

ionok 

vérkép 

UH vizsgálat: feszülő, telt hólyag 

            idegentest látszódhat 

            uréterek kitágultak 

            vesékben pangás 

Vizelet vizsgálat:  

vér 

fehérje 

genny 

üledék 

Ph 

bakteriológia 
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Funkció szerint: 
Lecsapoló katéter, állandó katéter (ballonos-Foley), 
haematuriás  
 
Méret szerint: 
Külső átmérő Charriere egységben van megadva 
1 Ch:0,33 mm 
 
Alak szerint: 
Egyenes végű (Nelaton), hajlított végű (Thiemann) 
 
Anyag szerint: 
Latex, szilikon és hydrogel bevontú latex, PVC, szilikon, 
ezüst impregnált 

 

Katéterek 
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Katéterezés kellékei 

Fertőtlenítő oldat és steril gézlap („buci”) 

Gumikesztyű (steril) 

 

Csúsztató anyag 

 

Katéter (ffi:14 Ch, nők:14-16 Ch) 

 

Folyadék (desztilált víz) a ballon felfújásához 

 

Vesetál 

 

Vizeletgyűjtő zsák 
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Csúsztató anyag 

Férfi betegnél mindig lidocaint 

tartalmazó csúsztatót használjunk 

(sphinctergörcs !!) 

Csúsztatót mindig a húgycsőbe, ne a 

katéterre !!!!! 
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Húgycső fertőtlenítése: 
 
Férfiaknál a fitymát 
hátrahúzva, braunollal 
átitatott bucikkal,  
körkörösen, legalább 3X. 
 
Nőknél fentről a hüvely 
felé haladva, braunollal 
átitatott bucikkal, 
legalább 3X. 
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 A környezet előkészítése: 

a beteg izolációja (intimitás) megteremtése (sz. e. paraván használata) 

megfelelő hőmérséklet biztosítása, 

A beteg előkészítése: 

pszichés: 

a beteggel részletesen ismertetni kell a beavatkozás menetét; 

segítségét kell kérni a beavatkozás elvégzéséhez 

 

somatikus: 

a beteg a hátán fekszik, nők esetében a lábak térdben kissé felhúzva és 

csípőben behajlítva, férfiak esetében enyhén terpesztett lábakkal 

a betegnek a beavatkozáshoz a hímvessző/húgycső bemenetet 

szabaddá kell tenni  sz. e. segédkezni 

Vigyázat, amennyiben a ballon feltöltés során a beteg fájdalmat vagy 

feszülést érez a katéter ballon része nincs a hólyagban, húgycső sérülés 

jöhet létre! 

 

A katéterezés előkészítése 
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Totál retenció esetén TILOS leengedni a hólyagból egyszerre a vizeletet! A 

Hirtelen bekövetkező hólyag összeesés miatt vérzés lép fel! 
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Katéter ápolás 

 
 

 Naponta dezinficiálni a meatust és a vele érintkező katéter részt 
 

 Hetente cserélni a vizeletgyűjtő zsákot 
 

 Ügyeljünk a folyamatosan zárt rendszerre 
 

 Katétercsere 2-3 hetente, szilikon (6 hetente) 
 

 Katéter melletti húgyúti fertőzés kezelésének legjobb módja a katéter cseréje (biofilmek 
szanálása !!) 
 

 Gyakori infekció: alkalmazzunk ezüsttel impregnált katétert 
 Katéter elakadás esetén átöblítés 

 
 Húgycsőváladék: körkörös kötés a katéterre meatus elé 
 
 Tartós katéter viselés esetén a katétert rögzítsük az alhasra (penoscrotalis decubitus, 

sipoly megelőzése !!) 
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Dokumentáció 

 
 

 
 A katéter behelyezést az ambuláns lapon vagy az ápolási dokumentációban 

rögzítjük. 
 

 Minden esetben fel kell tüntetni a katéter méretét, és a ballonba fújt folyadék 
mennyiséget. 
 

 Le kell írni, ha valamilyen nehezítettség volt a katéter bevezetése közben. 
 

 Pontosan rögzíteni kell, hogy mennyi vizelet került leengedésre, ha szükséges a 
további utasításokat azzal kapcsolatban, hogy milyen időközönként, és hány ml 
kerüljön leengedésre. 
 

 Le kell írni a lebocsájtott vizelet milyenségét (szalma sárga, véres). 
 

 Le kell írni, hogy jól vezet-e a katéter. 
 



Előadás főcíme: Hólyag katéter megfigyelése, rendellenességek felismerése, 

sztómák ellátása 
Előadás alcíme:  
SE GYTK Kórházi-  Klinikai szakgyógyszerész II. évfolyamos hallgatók 

 

Tódorné Bognár Krisztina 
Klinikai vezető ápoló 

SEMMELWEIS EGYETEM  

http://semmelweis.hu/  
http://semmelweis .h u/uro log ia/  

 
Szövődmények, rendellenességek 

 
 

 
Szövődmények:  
 vérzés a hirtelen leengedett nagy mennyiségű vizelet miatt 
 húgycső sérülés, húgycső vérzés 
 

 
Katéter vezetési rendellenességek:  
 katéter eldugulása ( véralvadék, törmelékek) 
 katéter megtörik (hólyagban gyűlik tovább a vizelet) 
 katéter zsák eltömődése 

 
 

Egyéb szövődmények:  
 húgycső gyulladás 
 higiéne közben a fityma hátrahúzva marad (parafimózis) 
 a beteg megrángatja a katétert, vagy rálép a zsákra 
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Mi a teendő, ha nem tudjuk a katéter 
ballont leereszteni? 
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 Kivitelezés: 

 Ultrahang vizsgálat 
 Bőrfertőtlenítés 
 Érzéstelenítés 
 Próbapunctio 
 Trokár behelyezés 
 Katéter bevezetése 
 Fixálás (ballonal vagy öltéssel) 
Kontraindikáció 
 Véralvadási zavar 
 Korábbi alhasi műtét 
 150 ml alatti hólyagteltség 
 Hólyagtumor 
 Bőrbetegség az adott területen 
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Rendszeres kötéscsere csak az 
öltéssel is 
kirögzített katéterek esetén 
szükséges  
 
Csere: PVC, latex (4 hét), 
szilikon (8 hét) 
 
Átmeneti használatra vékony 
(10 Ch), tartós 
használatra vastag (16-18 Ch) 
katétereket 
használunk 

 

Epicystostomia gondozása 
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Percutan drain 
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 Nephrostoma:  

egyik, vagy mindkét vesemedence katéterrel, vagy drénnel történő 

közvetlen kivezetését jelenti. Általában a húgyvezeték/ek 

elzáródása, a hólyagba történő vizeletelvezetés akadályoztatása 

esetén készítik. 

 

 

Rendszeres kötéscsere  

Van e váladékozás vagy ázás a drain mellett 

 

Csere: ha elakad, ha kicsúszik, 2-3 havonta 

 

Átmeneti használatra vékony (8 Ch), tartós katétereket használunk 
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Vizeletelvezető segédeszközök 

 
 

 Urinal condom 

 

  Hydrofil felületű lecsapoló katéterek 
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  Bőrirritáció 

 

  Allergiás reakció 
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Urinal condom 
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Az intermittáló önkatéterezés  

eszközei 
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Önkatéterező beteg 

 
 Definíció: 

 

A beteg (férfi/nő) önkezűleg és/vagy segítséggel a hólyag 

Űrterébe juttatott speciális kiképzésű katéterrel a hólyag 

tartalmát lebocsájtja anélkül, hogy a katétert a hólyagban 

visszahagyná. 
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Intermittáló tiszta önkatéterezés 

A manőver elsajátítását a szakdolgozó segítségével    
tanulja meg a páciens, ill. hozzátartozója.  

 
Ez két módon történhet: 
   
  osztályos – egyéjszakás- elhelyezéssel  
     ( Vidéki betegek számára ez a megnyugtatóbb) 

 
  ambuláns keretek között, előzetes időpont 
 egyeztetést követően ( ez nem feltétlenül a rendelési 
 időbe eső időpont ! ) 



Előadás főcíme: Hólyag katéter megfigyelése, rendellenességek felismerése, 

sztómák ellátása 
Előadás alcíme:  
SE GYTK Kórházi-  Klinikai szakgyógyszerész II. évfolyamos hallgatók 

 

Tódorné Bognár Krisztina 
Klinikai vezető ápoló 

SEMMELWEIS EGYETEM  

http://semmelweis.hu/  
http://semmelweis .h u/uro log ia/  
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 Sztóma: nyílás 

 
Bélcsatorna bármely részén kialakítható 
Nagysága, elhelyezkedése különböző lehet 
Bél állapotától, műtét típusától függ 
Rózsaszín, piros, fényes, nedves (nyálkahártya) 
 
Lehet: 

1. Átmeneti 
2. Végleges 

Típusai: 
1. Kolosztóma 
2. Ileosztóma 
3. Urosztóma 

Nyílások száma szerint: 
1. Egynyílású 
2. Kétnyílású 

 

Sztóma típusok 
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1. Vastagbél sztóma (kolosztóma) 
   
Átmeneti: 

Hirtelen kialakuló bélelzáródás miatt 
A bél falának kiboltosulása miatt a bél sérülése fordult elő 
Hirschprung-betegség 
Baleset, amely a bélrendszert érintette 
Daganatok 
Gyulladásos bélbetegségek 

   
Végleges: 

Rosszindulatú daganatos megbetegedés a vastagbél utolsó 
szakaszán 
Helyreállíthatatlan sérülés a bélfalon 
Széklet visszatartási rendellenesség (inkontinencia) 
Fejlődési rendellenességek 

 

A sztómaképzés okai I. 
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 Egynyílású kolosztóma 

Leggyakoribb 
Kb. 0,5 cm-re kiemelkedik a has vonalából 
3-4 cm átmérőjű 
Vastagbél bármely szakaszán előfordulhat 
Leggyakoribb a szigmabél kivezetése 
2-3 alkalommal formált széklet ürül belőle 
Ez a sztóma fajta alkalmas az irrigálásra 

 
Kétnyílású kolosztóma (kacs kolosztóma) 

Bélen végzett műtét varratsorát védheti, amíg az 
meg nem gyógyul 
Megoldhatatlan béldaganatok esetén szükség lehet 
a széklet elterelésére vagy a salakanyag 
távozásának megoldására 
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2. Vékonybél sztóma (ileosztóma) 

 

Átmeneti 

Vékonybélen végzett műtét varratsorának 

védelme miatt 

 

Végleges 

Régóta fennálló (krónikus) gyulladásos betegség 

(Chron-betegség) 

Polipok a bélfalon 

 

A sztómaképzés okai II. 
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Egynyílású ileosztóma 

1,5-2 cm-re kiemelkedik a has vonalából 

Emésztetlen salakanyag is távozik 

 

Kétnyílású ileosztóma (kacs ileosztóma) 

Lásd kétnyílású kolosztóma 
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 3. Urosztóma 

 
Vizelet tároló és / vagy elvezető rendszer betegségeinél 
Hólyag daganatos elváltozásai, érintettsége (malignus 
infiltratív hólyagrák) 
 
Veleszületett neurológiai okok 
 
Vagy bármely olyan kórfolyamat, amely a hólyag 
kapacitását/ vizelettartási képességét súlyosan károsítja 
 
A cél mindig az, hogy a vizeletelterelés módja a beteg 
lehető legjobb életminőségének biztosításával történjen 

 

A sztómaképzés okai III. 
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Bricker- hólyag 

Eugene M. Bricker  

 

  Hólyageltávolítást követően a 

    leggyakrabban használt sebészeti 

    eljárás 

 

  Alacsony szövődmény ráta 

 

  Magas betegelégedettségi szint 

 

  Inkontinens urosztóma/ ileum conduit 

 

  Eszköz viselését teszi szükségessé 
    (egy- és kétrészes eszközök) 
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Ureterocotaneostómia 

 Lehet egy vagy két nyílásos 

sztóma 

 

  Az uréterek kerülnek kiültetésre 

 

  A bél nem alkalmas sztóma  
képzésre 
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Orthotopicus hólyagpótlás 
Studer-féle (ileum-hólyag) 

 Trigonumon, hátsó  
    húgycsőben tumor nem lehet 
 
  Megfelelő záróizom funkció 

 
  Sztóma viselése és 
    önkatéterezés nem szükséges 

 
  Ha a nyák eldugítja, akkor 
     önkatéterezés, ezért fontos a 
     beteg kompliaensze 
 
  Főleg férfiaknál végzik 
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Indiana Pouch, appendix sztóma 
Dr. Randall Rowland- Indiana University 

  

  Kontinens rezervoár- a vékonybél és a  
      felszállóvastagbél- és az ileo- coecalis  
      szelep (Bauchin billentyű) 
      felhasználásával készül 

 
  Hasfalra nyílik 

 
  3-4 dl vizelet tárolására képes 
 
  Katéter szükséges a kiürítéséhez 
 
  Appendix sztómánál az appendix 
      ültetődik a hólyagra 
 
  Önkatéterező 
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A sztómaterápiás nővér, a család és az 

orvos feladatai 

 
 

1. Preoperatív 
 

1. Diagnózis közlése 
2. Felvilágosítás 
3. Sztóma kijelölés 
4. Pszichés támasz 
 

2. Posztoperatív 
 

1. Segédeszköz használatának megtanítása 
2. Életmód és étkezési tanácsadás 
3. Ápolási kérdések 
 

3. Rehabilitáció 
 

1. Rendszeres szűrővizsgálatok 
2. ILCO klubok 
3. Szocializációt és életminőséget érintő kérdések megoldása 
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Preoperatív 

Sztóma kijelölése 

Fekve 

Állva 
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A beteg figyelmét mindig fel kell rá hívni. 

Korai szövődmények: 

Még a bentfekvés ideje alatt jelentkeznek: 

nekrózis, oedema, vérzés, retrakció, 

parasztomális tályog 

Késői szövődmények: 

Parasztomális sérvstenosis, sztóma prolapszus 

Bőrszövődmények: 

A vizelet, a bélnedv és a ragasztóanyagok a sztóma körüli bőr betegségeit 

okozhatják. 

Irritáció,  

allergiás kontakt ekcéma,  

pseudoepithel hyperplasia,  

mycosis,  

folliculitis 

Mycosist antibiotikumok is okozhatnak! 

 

Szövődmények 
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  A betegek tanítása az eszköz használatra egy kézben van 

  A beteg számára megfelelő eszköz kiválasztása 

  A beteg tanítása, ha szükséges családtagot is meg kell tanítani 

  Folyamatos után követés 

  Az eszköz beszerzés segítése szakorvosi javaslat alapján 

  A beteg biztonságérzete – folyamatos kommunikáció és   
találkozási lehetőség 

Sztómaterápiás ápoló 
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  Kontinens sztómából a beteg a vizeletet önkatéterezéssel bocsájtja le. 

 

  A vizeléshez hasonlóan intim művelet, biztosítani kell a beteg nyugodt 

    környezetét. 

 

  A családból még egy személyt meg kell tanítani a katéterezésre. 

 

  Kontinens sztómánál 3-5 óránként kell katéterezni, mert az összegyűlt de 

     kifolyni nem tudó vizelet a vizelettárolót megrepesztheti, és akut 

     életveszélyes állapot alakul ki. 

Kontinens vizeletes sztómás beteg ápolása 
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Önkatéterezés 

Mitrofanoff sztómás beteg 

 Fiatal nőbeteg 

 Traumás medence és húgycső sérülés 

  Még nem szült 
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Köszönöm figyelmüket! 


