Az EasiCath síkosított lecsapoló katéter használata

Katéter
Hólyag katéter lecsapoló katéterezésre.

Először mossa meg a kezét, és a húgycsőnyílás körüli területet! Ügyeljen arra, hogy a
baktériumok ne kerüljenek a kezéről a katéterre.
1. Nyissa fel a zacskót 2-3 cm-es területen a csatlakozó felőli
oldalon!

2. Engedjen csapvizet a zacskóba addig, amíg a vízszint el nem
éri a csatlakozót. Készítsen elő mindent a katéterezéshez!

3. A katétert legalább 30 másodpercig vízben kell áztatni.
Akassza fel a zacskót egy kampóra, vagy ragassza a
tapadópontot egy sima felszínhez!
Lehetősége van a katéter merevségének szabályozására.
A hideg víz merevebbé, míg a langyos víz hajlékonnyá teszi
a katétert. Szoros húgyhólyag-záróizom esetén viszonylag
merevebb katéter alkalmazása javasolt.
Amennyiben a katétert az alkalmazáshoz túlságosan csúszósnak
találja, vagy szeretne inkább egy „érintésmentes” módszert
alkalmazni, úgy nyissa fel a zacskót az alsó részénél, engedje
ki a vizet, hajtsa vissza a csomagolást, és a katétert a
csomagoláson keresztül fogva vezesse fel a húgycsőbe.
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4A. (Nők) Vegye ki a katétert a zacskóból. A húgycsőnyíláshoz
való hozzáférés érdekében nyissa szét a nagyajkakat egyik
kezével. Másik kezével vezesse fel óvatosan a katétert a
húgycsőbe. A női húgycső szinte teljesen egyenes, és kb.
3-4 cm hosszú. Amennyiben nincs illemhely a közelben,
csatlakoztassa a katétert egy vizeletgyűjtő zsákhoz, és engedje a
zsákba a vizeletet.

Javallat
Steril vizelet-lecsapoló katéter időszakos használatra.
Információ
Coloplast nem vállal felelősséget semminemű olyan sérülésért vagy kárért, amelyek a
Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.
A csomagolás kibontása után a lehető leghamarabb el kell végezni a katéterezést. Amikor
a húgyhólyag kiürült, a katétert minden esetben el kell távolítani.

4B. (Férfiak) Vegye ki a katétert a zacskóból. Emelje fel
hímvesszőjét egyik kezével úgy, hogy kiegyenesedjen a húgycső.
Másik kezével vezesse fel szakaszosan a katétert a húgycsőbe,
hozzávetőlegesen 2 cm-es szakaszonként. A férfi húgycső S
alakú, és 15-20 cm hosszú. Mielőtt a katéter a húgyhólyagba
érne, a záróizom miatt enyhe ellenállást fog észlelni. Ne szorítsa
a hímvesszőt, mert az nehezebbé teszi a katéter felvezetését.
Amennyiben nincs illemhely a közelben, csatlakoztassa a katétert
egy vizeletgyűjtő zsákhoz, és engedje a zsákba a vizeletet.

Vigyázat
Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.
Mielőtt először önkatéterezést végez, kérjen tanácsot kezelőorvosától.
Kérjen tanácsot kezelőorvosától, ha:
- tüneteket tapasztal, úgymint láz, kellemetlen érzés a húgyhólyag ürítésekor, gyakori
vizelési inger vagy véres vizelet.

5. Vezesse fel a katétert a húgycsőbe addig, amíg a vizelet
folyni nem kezd. A vizeletfolyás befejeződésével húzza kijjebb a
katétert 2-3 cm-rel. Ha a vizeletfolyás újra megindul, várjon pár
másodpercig, majd húzza még kijjebb a katétert 1-2 cm-rel.
Húzza ki a katétert, miután a hólyag kiürült, és dobja el a katétert
az egészségügyi előírásoknak megfelelő módon. Amennyiben
a katéterhez vizeletgyűjtő zsákot csatlakoztatott, dobja ki azt
is a katéterrel együtt. Dönthet úgy is, hogy a vizeletgyűjtő zsák
tartalmát a WC-be üríti, és a zsákot a jövőben újra felhasználja.

Figyelmeztetés
Egyszer használatos eszközök újrafelhasználása potenciálisan ártalmas lehet a
felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, mosása, fertőtlenítése és sterilizálása
károsan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, a betegre nézve a fizikai sérülés vagy
fertőzés fokozott kockázatával jár.
A termék ftalátokat tartalmaz, és orvosi jóváhagyás nélkül nem alkalmazható
gyermekeknél, illetve terhes vagy szoptató nőknél.

Szimbólum
Ftalátot tartalmaz: di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) és dibutil-ftalát
(DBP) keveréke

Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.

