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Betegtájékoztató kórházban ápolt beteg számára, akinél hólyagkatéter 

behelyezése válik szükségessé 

A vizeletkiválasztó rendszer részei 

A vese páros szerv. A vesékben szűrődnek ki a felesleges anyagok, bomlástermékek és 

a feleslegessé vált víz. Az így kiválasztódott vizelet a vesékből a húgyvezetéken keresztül 

kerül a húgyhólyagba. A húgyhólyag a vizelet gyűjtésére és átmeneti tárolására szolgál. 

Vizeletürítéskor a hólyagból a húgycsövön át távozik a vizelet. 
 

Mit jelent a hólyagkatéterezés? 

A katéterezés során egy vékony, puha csövet vezetnek fel a húgyhólyagba a 

húgycsövön keresztül, a vizelet elvezetésének biztosítására. A cső húgyhólyagban lévő 

végén lyukak vannak, amelyeken át távozik a vizelet. A katétert egy kis folyadékkal 

feltöltött ballon tartja meg a hólyagban. A katéter másik szabadon lévő végét 

csatlakoztatják a vizeletgyűjtő zsákhoz. Ez a zsák fogja fel és gyűjti össze a vizeletet. 
 

Miért válhat szükségessé hólyagkatéter behelyezése? 

 Ha akadály van a vizelet elválasztó rendszernek a vizelet kifolyását biztosító 

részében. 

 Ha a húgyhólyag nem képes kiürülni. 

 Hosszan tartó sebészeti beavatkozások során. 

 Amikor szükség van arra, hogy a vizelet mennyiségét pontosan követni lehessen. 

 Urológiai vizsgálatok vagy húgyhólyagba történő gyógyszerek adása esetén. 

 Ha keresztcsonti vagy csípőtáji sebek gyógyulását akadályozza a szivárgó vizelet. 

 Amikor a vajúdás, szülés epidurális érzéstelenítésben történik. 
 

Mit tehet Ön a húgyúti fertőzések megelőzése érdekében? 

A hólyagkatéter kockázatot jelent a húgyúti fertőzések kialakulása szempontjából. A 

húgyúti fertőzések megelőzése szempontjából a személyi higiéné, a katéter és a 

vizeletgyűjtő zsák megfelelő ápolása nagyon fontos. 

 

Hogyan kell ápolni a hólyagkatétert? 

 Mindig mosson kezet, mielőtt a katétert érinti. Kézmosás a katéter érintése után 

is szükséges. 

 Ajánlatos lehetőség szerint naponta zuhanyozni. Naponta mossa meg a katéter 

körüli területet finoman, szappannal és vízzel. 

 Férfiaknak hátra kell húzniuk az előbőrt (fitymát), és megmosni az egész 

területet. Amikor befejezték a tisztítást, a fitymát húzzák vissza az eredeti helyére. 

 A nők esetében fontos, hogy a tisztítást elölről hátrafelé végezzék, egyszeri 

elölről hátrafelé irányuló mozdulattal. 

 A terület tisztítása székletürítést követően is fontos. Székletürítést követően a 

törlést elölről hátrafelé végezze. Ez nők esetében különösen fontos. 

 A katéter tisztításakor magát a katétert a testtől kifelé, lefelé irányuló 

mozdulatokkal kell tisztítani. 
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 Kerülje az illatosított szappanok, hintőpor, spray használatát a nemi szervek környékén, 

mert ezek irritációt okozhatnak. Ha Ön betegsége, állapota miatt támogatásra szorul, a 

fenti ápolási teendőkben az ápolók, nővérek lesznek segítségére. 
 

Hogyan történik a vizeletgyűjtő zsák ápolása? 

 A vizeletgyűjtő zsákot mindig a húgyhólyag szintje alatt kell tartani a vizelet 

húgyhólyagba történő visszafolyásának megakadályozása érdekében. 

 A vizelet szabad elfolyásának biztosítására a zsákot úgy kell elhelyezni, hogy a 

csövek ne törjenek meg, ne csavarodjanak, hurkok ne alakuljanak ki. 

 A gyűjtőzsák nem kerülhet a padlóra, a nyitott ürítő nyílása nem érintkezhet a 

padlóval, a mosdókagylóval vagy a gyűjtőedénnyel. 

 A vizeletgyűjtő zsákot rendszeresen üríteni kell. Ha nagyon tele van, sérülést és 

irritációt okozhat. 
 

Milyen problémák léphetnek fel a hólyagkatéter viselése mellett? 

Előfordulhat a katéter elzáródása, húgyúti fertőzés kialakulása és a katéter okozta 

esetleges sérülés. 

Húgyúti fertőzés tünete lehet a magas láz, rossz közérzet, alhasi fájdalom vagy a 

katéter körüli terület fájdalma, vizelési inger. Fertőzést jelezhet a vizelet zavarossá válása, 

szagának megváltozása. 

Katéter elzáródásra utal a vizelet ürülésének megszűnése. 

Vérzésre utalhat a vizelet rózsaszínű elszíneződése, amelyet okozhat fertőzés, vagy a 

katéter húzódása okozta sérülés is. 

 
 

Ha a fenti tüneteket, problémákat észleli, 

feltétlenül jelezze azt orvosának, ápolójának! 
 


