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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθετηριασμού 

ουροδόχου κύστης σε άνδρα και σε γυναίκα. 



ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Ο καθετηριασμός της κύστης είναι μια διαδικασία με την οποία ένας 

καθετήρας (κοίλος σωλήνας) εισάγεται στην ουροδόχο κύστη, 

συνήθως μέσω της ουρήθρας. 



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΈΝΑΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ; 

 παροχέτευση ούρων 

 συλλογή ούρων για διερευνητικές δοκιμασίες  

 ενστάλαξη παραγόντων. 

 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΔΡΑ 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 



ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Ιδανικά ο ουροκαθετήρας πρέπει να είναι: 

 Στείρος 

 Βιοσυμβατός 

 Εύκαμπτος 

 Κατασκευασμένος από υλικό υψηλής συγκράτησης σχήματος 

 Ατραυματικός 



ΕΙΔΗ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

 Μόνιμος καθετηριασμός 

 Διαλείπων καθετηριασμός 

 Αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας 

 Μη αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας 



ΥΛΙΚΟ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

 Μικρή διάρκεια καθετηριασμού (έως 7 ημέρες): 

 Latex (αν υπάρχει αλλεργία- PVC) 

 Μέση διάρκεια καθετηριασμού (έως 28 ημέρες) 

 Teflon 

 Μεγάλη διάρκεια καθετηριασμού (πάνω από 28 ημέρες) 

 Σιλικόνη (έως 3 μήνες) 

 Υδρογέλη (έως 14 εβδομάδες) 



ΛΙΠΑΝΣΗ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

 Με αναισθητικό (συνήθως λιδοκαΐνη) 

 Χωρίς αναισθητικό 

 



ΕΙΔΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

 Αυτοσυγκρατούμενοι: π.χ. Foley 

 Μη αυτοσυγκρατούμενοι: π.χ. Tieman, Nelaton 



ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

 

Χρώμα  

Μέγεθος  
FRENCH  

Μέγεθος 
MILLIMETER  

 Πορτοκαλί  6  2.0  

η  Κόκκινο  8  2.7  

 Κίτρινο  10  3.3  

 Λευκό  12  4.0  

 Πράσινο  14  4.7  

 Πορτοκαλί  16  5.3  

 Κόκκινο  18  6.0  

 Κίτρινο  20  6.7  

 Ροζ  22  7.3  

 Μπλε  24  8.0  

 Μαύρο  26  8,7  

 



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ 

 Οξεία ή χρόνια επίσχεση ούρων 

 Ενδοκυστική έγχυση φαρμάκων 

 Ακράτεια ούρων 

 Χειρουργικές επεμβάσεις 

 Νευρογενείς δυσλειτουργίες της ουροδόχου κύστης 

 Ακριβής καταμέτρηση διούρησης σε βαριά νόσο 

 Πλύσεις κύστης 

 Διαγνωστικές εξετάσεις του ουροποιητικού 

 Λήψη αποστειρωμένου δείγματος ούρων 

 Στένωση ουρήθρας 

 Νόσος τελικού σταδίου 



ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ 

 Τραυματική κάκωση ουρήθρας 

 Πριαπισμός 

 Κακώσεις, όγκοι, λοιμώξεις του πέους 

 Λοίμωξη ουροποιητικού 

 Συγγενείς ανατομικές ανωμαλίες 

 Ιστορικό προηγούμενου δύσκολου καθετηριασμού 

 Μη συγκατάθεση του ασθενή!!! 

 Ουδετεροπενία-θρομβοπενία 

 Προηγούμενη ουρολογική ή γυναικολογική επέμβαση 



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ 

 Τραυματισμός της ουρήθρας ή σπανιότερα της κύστης 

 Αιματουρία 

 Λοίμωξη 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

1. Γνωριμία και ενημέρωση του ασθενή 

2. Συγκέντρωση απαραίτητων υλικών 

3. Πρόληψη λοιμώξεων 

4. Τεχνική 

1. Φάση καθαρής τεχνικής 

2. Φάση άσηπτης τεχνικής 

3. Οδηγίες στον ασθενή 

5. Απόρριψη αντικειμένων 

6. Πρόληψη λοιμώξεων 



1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΉ 

1. Συστηθείτε στον ασθενή 

2. Επιβεβαιώστε την ταυτότητα του ασθενή (Ρωτήστε το 

ονοματεπώνυμο του) 

3. Εξηγήστε στον ασθενή τη διαδικασία καθώς και ότι θα τον 

ενημερώνετε πριν από κάθε σας κίνηση 

4. Πάρτε τη συγκατάθεση του ασθενή 

5. Απομακρύνετε τους επισκέπτες 

6. Τοποθετήστε προστατευτικά πλαίσια (παραβάν) γύρω από το 

κρεβάτι 

7. Τοποθετείστε τον ασθενή στην κατάλληλη θέση (ύπτια) 

8. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει τα ρούχα του από τη μέση 

και κάτω (παντελόνι και εσώρουχα) και προσφερθείτε να τον 

βοηθήσετε εάν δεν μπορεί μόνος του 



2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 Νεφροειδές 

 Γάντια ελαστικά μη αποστειρωμένα 

 Γάζες αποστειρωμένες 

 Αντισηπτικό διάλυμα 

 

 Γάντια αποστειρωμένα 

 Αποστειρωμένο πεδίο (σχιστό) 

 Αναισθητική γέλη (Xylocaine gel) 

 Αμπούλες Water For Injection 

 2 σύριγγες 10 ml 

 Καθετήρες ουροδόχου κύστης 

 Ουροσυλλέκτης 

 

 Στερεωτικό καθετήρα 

 Στατό ουροσυλλέκτη 



3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 Πλύσιμο των χεριών 

 (όπως μάθαμε στο μάθημα της Πρόληψης λοιμώξεων!) 

 Βάζουμε μη αποστειρωμένα γάντια 



4. ΤΕΧΝΙΚΗ 

 2 φάσεις 

1. Καθαρή τεχνική 

2. Άσηπτη τεχνική 

 Τοποθέτηση ουροσυλλέκτη 

 Σταθεροποίηση ουροκαθετήρα 

 Οδηγίες στον/στην ασθενή 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

 Φάση καθαρής τεχνικής 

 Πλύνετε τα χέρια σας 

 Φορέστε γάντια (μη αποστειρωμένα) 

 (ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ) Καθαρίστε τη βάλανο (αφού την αποκαλύψετε τραβώντας την ακροποσθία 
προς τα πίσω) 

 (ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ) Καθαρίστε τα μεγάλα και μικρά χείλη και το ουρηθρικό στόμιο με κινήσεις 
από πάνω προς τα κάτω  

 Βγάλτε τα γάντια 

 Φάση άσηπτης τεχνικής 

 Φορέστε αποστειρωμένα γάντια 

 Τοποθετήστε αποστειρωμένο πεδίο 

 (ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ) Βάλτε 10cc xylocaine jel στην ουρήθρα 

 Ετοιμάστε σύριγγα με 10cc water for injection ή φυσιολογικού ορού 

 Τοποθετήστε τον καθετήρα (ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: αφού πρώτα βάλετε xylocaine jel στο άκρο του) 

 Προωθείστε τον καθετήρα μέχρι σημείο έκφυσης του βραχίονά του 

 Συνδέστε τον ουροσυλέκτη 

 Φουσκώστε το μπαλονάκι του καθετήρα 

 Τραβήξτε ελαφρά τον καθετήρα 

 Αφαιρέστε το πεδίο και όλα τα άχρηστα υλικά 

 (ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ) Ανατάξτε την ακροποσθία καλύπτοντας τη βάλανο 

 Στερεώστε τον καθετήρα 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ 

 Αποφυγή κινήσεων που μπορεί να προκαλέσουν ατυχηματική 

αφαίρεση του ουροκαθετήρα 

 Αποφυγή ανύψωσης του ουροσυλλέκτη πάνω από το επίπεδο της 

ουροδόχου κύστεως (παλινδρόμηση ούρων- ουρολοίμωξη) 

 Ενημέρωση του προσωπικού σε περίπτωση που ο ασθενής συνεχίζει 

να νιώθει δυσουρία ή πόνο. 

 Ενημέρωση του προσωπικού σε περίπτωση πλήρωσης του 

ουροσυλλέκτη με ούρα. 



5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 Συσκευασίες υλικών 

 Γάντια 

 Γάζες 

 Πεδίο 

 Σύριγγες 

 

 Μαύρη σακούλα 

 Κίτρινη σακούλα 

 Κίτρινη σακούλα 

 Κίτρινη σακούλα 

 Κίτρινη σακούλα 

 

 

 Μάθημα πρόληψης λοιμώξεων!!! 

 



6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 Βγάζουμε τα γάντια 

 Πλένουμε τα χέρια 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

 Γάζες: 3 στον άνδρα-5 στη γυναίκα 

 Γέλη: ένεση 10 ml στην ανδρική ουρήθρα 

 

 Επίσης: διαφορές στην τεχνική ανάλογες του φύλου 

Ενδεικτικά: καθαρισμός ανατομικών στοιχείων, προώθηση του 

καθετήρα, κ.ά. 



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Γνωριμία και ενημέρωση του ασθενή 

2. Συγκέντρωση απαραίτητων υλικών 

3. Πρόληψη λοιμώξεων 

4. Τεχνική 

1. Αφαίρεση καθετήρα 

2. Οδηγίες στον ασθενή 

5. Απόρριψη αντικειμένων 

6. Πρόληψη λοιμώξεων 



1. ΓΝΩΡΙΜΊΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΉ 

1. Συστηθείτε στον ασθενή 

2. Επιβεβαιώστε την ταυτότητα του ασθενή (Ρωτήστε το 

ονοματεπώνυμο του) 

3. Εξηγήστε στον ασθενή τη διαδικασία καθώς και ότι θα τον 

ενημερώνετε πριν από κάθε σας κίνηση 

4. Πάρτε τη συγκατάθεση του ασθενή 

5. Απομακρύνετε τους επισκέπτες 

6. Τοποθετήστε προστατευτικά πλαίσια (παραβάν) γύρω από το 

κρεβάτι 

7. Τοποθετείστε τον ασθενή στην κατάλληλη θέση (ύπτια) 

8. Ζητήστε από τον ασθενή να αφαιρέσει τα ρούχα του από τη μέση 

και κάτω (παντελόνι και εσώρουχα) και προσφερθείτε να τον 

βοηθήσετε εάν δεν μπορεί μόνος του 



2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 Νεφροειδές 

 Γάντια ελαστικά μη αποστειρωμένα 

 1 σύριγγα 10 ml 



3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 Πλύσιμο των χεριών 

 (όπως μάθαμε στο μάθημα της Πρόληψης λοιμώξεων!) 

 Φοράμε μη αποστειρωμένα γάντια 



4. ΤΕΧΝΙΚΗ 

 Επίδειξη τεχνικής από τον εκπαιδευτή 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ 

 Ενημέρωση του προσωπικού σε περίπτωση που ο ασθενής έχει 

δυσουρία το επόμενο 24ωρο 



5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 Γάντια 

 Ουροκαθετήρας 

 Ουροσυλλέκτης 

 Σύριγγα 

 

 Κίτρινη σακούλα 

 Κίτρινη σακούλα 

 Ειδικός κάδος (ανάλογα με την κλινική- ρωτήστε) 

 Κίτρινη σακούλα 

 

 

 Μάθημα πρόληψης λοιμώξεων!!! 

 

 



6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 Βγάζουμε τα γάντια 

 Πλένουμε τα χέρια 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 


