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1.AMAÇ:Kateterin işlevsel devamlılığını sağlanması ve ürinerenfeksiyon oluşmasının önlenmesidir.

2.KAPSAM: Tüm Hastane

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR:Doktor, Hemşire

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.TEMEL İLKELER
6.1.1.Perine anatomik deformasyon, hijyen durumu ve enfeksiyon belirtileri (kızarıklık, sıcaklık, ağrı)
yönünden gözlenir.
6.1.2.Kateter yeri ve çalışıp çalışmadığı tanılanır.
6.1.3.İdrar; miktar, renk (hematürik, bulanık, vb.) ve koku yönünden tanılanır.
6.1.4.Tanılama 8 satte bir tekrarlanır.

7.Dikkat Edilecek Noktalar
7.1.Üriner kateteri olan hastada enfeksiyonu önlemek için;
7.1.1.Kateterizasyon sadece endikasyon varsa takılmalıdır. Uzun süreli katete-rizasyon gereken
hastalarda silikon yapıdaki kateterler tercih edilebilir.
7.1.2.İdrar boşaltımı kapalı drenaj sistemi kullanılarak yapılmalıdır.
7.1.3.Kapalı drenaj sistemi ile kateterden idrar toplama kabına kesintisiz akım sağlanmalı, sistemde
kıvrılmalar olmamasına dikkat edilmelidir.
7.1.4.Kapalı drenaj sistemine dokunmadan önce eller yıkanmalıdır.
7.1.5.İdrar çıkışı izlenmek isteniyorsa, özel miktar belirleyici torbalar tercih edilmelidir.
7.1.6.Kapalı drenaj sistemine kontaminasyonu önlemek için kateter ile idrar toplama torbası arasındaki
bağlantı gerekmedikçe bozulmamalıdır. Bağ-lantı herhangi bir sebeple bozulduğunda mümkünse yeni bir
idrar tor-bası takılmalıdır, mümkün değilse uçlar birleştirilmeden önce bağlantı yerleri povidon iyot ya da
% 70’lik alkol ile silinmelidir.
7.1.7.Herhangi bir enfeksiyon belirtisi yoksa ve idrar akışı normal olarak devam ediyorsa kateterin ve
torbasının rutin olarak değiştirilmesine gerek yoktur.
7.1.8.Kapalı drenaj sistemini korumak için; idrar mutlaka idrar toplama tor-basının altındaki sistemden
boşaltılmalı, idrar torbası bağlantı yerinden çıkarılıp ters çevrilerek boşaltılmamalıdır.
7.1.9.İdrarın rahat akışının sağlanması için hemşire kontrolünde torba düzenli olarak 8 saatte bir, idrar
miktarı fazla ise daha sık boşaltılmalıdır.
7.1.10.İdrar akışında tıkanma olmadıkça kateter yıkaması yapılmamalıdır
7.1.11.İdrar toplama torbası, mesane seviyesinden yukarı kaldırılmamalıdır. Torba yere değmemeli,
yatağa sabitlenmelidir. Hasta sedye ile taşınırken idrar torbası hasta üzerine konmamalı, herhangi bir
nedenle torbayı yük-seltmek gerekirse torba klempi kapatılmalıdır.
7.1.12.İdrar torbası hasar görmedikçe veya torba kateterden ayrılıp uç kısmı kontamine olmadıkça
değiştirilmemelidir.
7.1.13.Mümkün olan en kısa zamanda kateter çıkarılmalıdır.
7.1.14.Kateterler yapışıklık, tıkanıklık gibi tıbbi gereklilik varsa değiştirilmelidir.
7.1.15.Kateterin giriş yeri temizlenirken, enfeksiyon riski nedeni ile kateter ileri geri çekilerek hareket
ettirilmemelidir.
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7.1.16.Kateter ve idrar torbası kontamine olduğunda, kateter idrarı drene et-mediğinde ya da kötü koku ve
bulanık idrar varlığında kateter değişti-rilmelidir.
7.1.17.Kateter tespit yerinde tahriş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
7.1.18.Üriner kateter gerekliliği her gün değerlendirilmelidir. Ameliyat sonrası dönemde endikasyon
yoksa 24 saat sonra kateter çıkarılmalıdır.

8.İŞLEM BASAMAKLARI
8.1.İdrar torbası boşaltılırken;
8.1.1.Eller el yıkama standardına göre yıkanır, eldiven giyilir.
8.1.2.Çıkış musluğu % 70‘ lik alkol ile ıslatılmış pamuk ile temizlenir.
8.1.3.İdrarın uygun bir kaba boşalması sağlanır. İdrar boşaltılırken her has-ta için ayrı bir küvete/ şişeye
boşaltılmasına, boşaltma musluğunun toplama kabı ile temas etmemesine ve torbanın yere
dokunmamasına dikkat edilir.
8.1.4.Çıkış musluğu kapatılır ve alkolle ıslatılmış pamuk ile tekrar silinir.
8.1.5.Kaba alınan idrar ölçülür.
8.1.6.Atıklar atık torbasına atılır, eller el yıkama standardına göre yıkanır.
8.1.7.İdrar toplama torbaları rutin olarak değiştirilmemeli ve idrar boşaltı-mı sistemi gerekli oldukça ve
en az sıklıkta yapılmalıdır.
Mikrobiyolojik inceleme için idrar örneği mutlaka kateterden, varsa örnek alma bölümünden, yoksa
kateterin son bölümünden aseptik tekniğe ve la-boratuar testleri için örnek alma standardına uygun
olarak alınmalıdır. Bakteri-ler hızla çoğaldığından idrar toplama torbasından kültür için örnek almak
uygun değildir. Ancak diğer idrar analizleri için idrar torbasından idrar ör-neği alınacaksa torbadaki idrar
boşaltılır, gelen yeni idrardan örnek alınır.
8.2.Kateter bakımı için; meatusta kir birikimi varsa kontaminasyonu önle-mek için su ve sabunla
temizlenmelidir. Ancak periyodik yıkama veya
antiseptiklerle silmenin enfeksiyonu önlemede faydası yoktur. Temizle-me sonrası nemlendirici
kullanılmamalıdır. Meatüs antibiyotik, antimik-robiyal temizleyiciler ya da betadin ile
temizlenmemelidir.
8.3.Üriner kateterli hasta banyo yapacaksa, öncesinde torba boşaltılır ve son-danınklempli olduğu kontrol
edilir.
8.4.Sıvı kısıtlaması yoksa hastaya bol sıvı (günde 2000- 2500 ml) verilir.
8.5.Üriner kateterin çıkarılması;

8.5.1.Uzun süre kalıcı ürinerkateter uygulanan hastada, sonda çıkarılma-dan önce mutlaka mesane
egzersizi yaptırılması gerekir. Bu egzersiz sayesinde mesanenin idrar ile dolarak genişlemesi ve
boşaltılarak da-ralması sağlanır. Kateter çıkarılmasına kararı verildikten sonra kate-ter klemp ile kapatılır.
1- 2 saat kapalı kaldıktan sonra klemp 10 daki-ka boyunca açık bırakılır ve daha sonra tekrar klemplenir.
Bu açma ve kapama 3– 4 kez tekrarlandıktan sonra sonda çıkarılabilir.
8.5.2.Eller el yıkama standardına göre yıkanır ve kullanılacak tüm malzeme-ler hazırlanır.
8.5.3.Hasta kimlik doğrulaması yapılır, hastanın bilinç ve kooperasyondu-rumu değerlendirilir.
8.5.4.Hasta/ hasta ailesine işlem hakkında bilgi verilir.
8.5.5.Hastanın mahremiyeti korunur, paravan/ perde çekilir, oda içindeki ziyaretçiler dışarı çıkarılır.
8.5.6.Kadınlara dorsalrekumbent ya da sim’s, erkeklere supine pozisyonu verilir, hastanın üzeri örtülür.
8.5.7.Kateterin tespiti için kullanılan flaster çıkarılır.
8.5.8.Eldiven giyilir.
8.5.9.Enjektörle balonu şişirmek için verilen sıvının tamamı geri çekilir.
8.5.10.Hastaya derin nefes alıp vermesi söylenir. Hasta nefesini verirken ka-teter yavaşça çekilir. Direnç
oluşursa balon içinde sıvı tekrar çekilir
8.5.11.Perianal bölge temizlenir ve kurulanır.
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8.5.12.Eldivenler çıkarılır ve eller el yıkama standardına göre yıkanır.
8.5.13.Malzemeler uygun şekilde atılır ya da temizlenir.
8.5.14.Kateter çıkarılma zamanı ve diğer bulgular kayıt edilir.
8.5.15.Hastaya hafif bir yanma ve sık idrar yapma hissi duyabileceği ve ne-denleri hakkında bilgi verilir.
8.5.16.İlk sekiz saatte hastanın ilk kez idrar yaptığı saat ve idrar miktarı, gö-rünümü hemşire gözlem
formuna kayıt edilir.


