
 

 

 

1.0 AMAÇ 

Kataterle  ilişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını en aza indirmek  

 

2.0 KAPSAM 

Klinik Birimler 

        
3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR  
Başhekim, Uzman hekimler, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru   

 
TANIMLAR  

Disposable: Tek kullanımlık şey. 
İnvaziv İşlemler: Cilt bütünlüğünün bozulduğu tıbbi müdahalelere denir.  
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Kullanılacak Malzemeler 

 1adet steril eldiven 
 1 adet disposable eldiven 

 Steril spançlar 

 Steril katater numaraları (Hastaya uygun numara tercih edilmelidir): Kadınlarda 14, 16, 18 Erkeklerde 16, 
18, 22 Çocuklarda 6, 8, 10 

 İdrar torbası 
 %10 luk  povidon iyot 
 1 adet  catajel 

 1 adet 10 cc lik enjektör 

 1 adet 10 cc lik steril distile su 

  Su geçirmez hasta  bezi 
  Flaster (anti alerjik tercih edilmeli) 

  Perde veya Paravan vb.  

  Tedavi arabası 
  Çöp kovası 

 
Uygulama  

 Hastanın bilinci açık ise işlemi açıklayınız.  

 Hasta mahremiyeti için yatağın etrafına paravan veya perde çekiniz. 
 Bütün malzemeyi hazırlayarak tedavi arabası ile hasta başına gidiniz.  

 Hastaya pozisyon veriniz. Erkek hastaya sırt üstü düz pozisyon, kadın hastaya sırt üstü yatırılıp dizleri karnına 
doğru çekilir, bacaklar iki yana olabildiğince açınız.  
 Hastanın altına hasta bezi seriniz.  

 Sağ elinizi kullanıyorsanız, yatağın sol yanında durunuz.  
 İdrar torbasını yatağın kenarına askıya asınız.  

 İşlem öncesi ellerinizi yıkayıp Disposable eldiven giyiniz.  
Perine bakımını yapınız: Günde en az 1 kez, invaziv işlem öncesi mutlaka perine bakımı yapınız.  
  Sabunlu su kullanarak dairesel hareketlerle içten dışa doğru spançla temizleyiniz.  

  Kadınlarda bir elle labiaları ayırarak diğer elle yukarıdan aşağıya doğru sabunlu su kullanarak spançla üstten 
siliniz. Her spancı bir kez kullanıp atınız.  
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  % 10 luk povidon iyot kullanarak antisepsi işlemini gerçekleştirdikten sonra kurumasını bekleyiniz.  
  Bölge temizliği bittikten sonra Disposable eldiveni çıkarıp steril eldiven giyiniz.  

 Kataterin kayganlığını sağlamak için sondanın ucunu catjel ile ıslatınız kesinlikle yağlı kremler kullanmayınız  
 Katateri Üretral meatüsten içeriye itiniz. (Kadınlarda:5-7 cm, Erkeklerde:17-20 cm, Çocuklarda:2-3 cm ) 
 Katateri takarken dirençle karşılaşırsanız, ekseni etrafında hafifçe döndürünüz. Direnç devam ediyorsa kateteri 

geri çekiniz. İlgili branş hekiminden yardım isteyiniz.  
 Katater geçici ise idrarı boşalttıktan sonra geri çekiniz.  

 Katater kalıcı ise sol elinizle tutunuz 10 cc steril distile suyu yavaşça vererek balonu şişiriniz. Balonun 
yeterince şiştiğini kontrol etmek için katateri yavaşça geri çekiniz.  
 Katateri idrar torbasına bağlayınız.  

 Katateri yanlamasına bacağa yapıştırınız. İdrar torbasının mesane hizasından aşağıda olmasına özellikle dikkat 
ediniz. Hastanın bilinci açık ise bu konuda bilgilendiriniz.  

 Kirli malzemeleri toplayarak işleminizi bitiriniz.  
 Eldiveninizi çıkarıp ellerinizi yıkayınız.  
 İşlemi hemşire gözlem formuna kaydediniz.  

 İdrar torbasını boşaltma işlemi,  idrar torbası dolunca musluğundan boşaltılmalıdır. Kataterle, torba bağlantısı 
sık manipüle edilmemelidir.  

 Üriner kateter mümkün olan en kısa zamanda ihtiyacı kalmadığı anda çıkarılmalıdır.  
 Üriner kateter rutin olarak belirli bir günde değiştirilmemeli, enfeksiyon geliştiği taktirde İnfeksiyon 
Hastalıkları konsültasyonu istenmelidir.  
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


