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INDIKACIJA Indikacijo za enkratno katetrizacijo pri ženski postavi zdravnik 

 

CILJI - izprazniti sečni mehur ob retenci urina 

- odvzeti vzorec urina za diagnostične namene 

- preprečiti ascendentni infekt 

 

IZVAJALEC DMS 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

2 osebi: 1 izvajalec, 1asistent 

 

PROSTOR Soba  

 

METODA DELA Aseptična metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- pripomočki za izvajanje anogenitalne nege set za katetrizacijo 

sečnega mehurja 

- sterilni urinski kateter za enkratno uporabo 

- nesterilne preiskovalne rokavice 

- sterilne rokavice 

- polzilo na vodni osnovi 

- blago antiseptično sredstvo za sluznice 

- sterilna posodica za vzorec urina 

- podloga za zaščito postelje 

- nočna posoda 

- koš za odpadke 

- razkužilo za roke 

- razkužilo za delovno površino 

 

IZVEDBA  

 

 

- preverimo identiteto stanovalke 

- stanovalko seznanimo z namenom in načinom izvedbe posega 

 

 

 

 

- v času izvajanja intervencije v prostoru ne izvajamo drugih 
aktivnosti 

- stanovalki zaščitimo pravico do varstva zasebnosti, intimnosti 

in dostojanstva (zagrnemo zaveso, namestimo paravan) 

- zagotovimo primerno temperaturo prostora (zapremo okna…) 
 

 

- izvajalec in asistent si razkužita roke 

 

- asistent namesti stanovalko v ginekološki položaj in podloži 
zaščito za posteljo 

- izvajalec si obleče nesterilne preiskovalne rokavice 

- izvede anogenitalno nego po standardu kakovosti 

- odstrani nesterilne preiskovalne rokavice in razkuži roke 

- obleče sterilne rokavice 

- asistent razkuži delovno površino, odpre set za urinsko 
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katetrizacijo in ostali material 

- izvajalec si pripravi sterilno polje 

- z nevodilno roko razmakne velike in male sramne ustnice  

- asistent polije tampone z blagim antiseptičnim sredstvom za 
sluznice 

- izvajalec s peanom in tamponom razkužuje v smeri od simfize 

proti presredku (en poteg = en tampon) 

- sramnice ves čas drži razprte 

- asistent odpre embalažo in izvajalcu ponudi sterilni urinski 
kateter 

- izvajalec s prosto roko prime urinski kateter 

- asistent ga navlaži s sterilnim polzilom 

- izvajalec ga uvede v uretro do 10 cm globoko 

- asistent namesti nočno posodo in sterilni kozarček za odvzem 
vzorca urina 

- ko urin preneha iztekati, izvajalec izvleče urinski kateter 
- slečeta rokavice in razkužita roke 

- uredita stanovalko in posteljo 

- pospravita material in pripomočke 

- razkužita delovno površino 

- razkužita roke 
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