
 16/9/1400---31شماره عفونت  پیام بهداشتی کنترل 

 )قرار دادن کاتتر ادراری(نحوه صحیح سنداژ روش استریل و 

تخلیه --گرفتن نمونه ادرار جهت انجام تست های تشخیصی--اندازه گیری مداوم ادرار دفع شده --زه گیری حجم ادارار باقی مانده  انداهدف: 

بافت های اطراف، کم کردن فشار مثانه روی --پاراکلینکی تشخیصی  کمک به پرشدن مثانه جهت انجام تست های --مثانه در زمان احتباس ادراری

 جهت درمان احتباس ادراری ناشی از تنگی های لوله ادراری ، تکرر ادرار عفونت و یا مثانه نوروژنیک   --جهت اعمال جراحی

در بزرگساالن  16تا  14اره های ( معموالً  شمکونیاسلی) از جنس التکس  لیاستر یماندن یکاتتر باقوسایل مورد نیاز: 

کننده ـ ژل  یمحلول ضدعفون - لیآن ـ دستکش استر ییـ مشمع و رو  عیـ صابون ما نیـ نرمال سال cc 10 سرنگ -

ـ برگه  تیـ چسب ضد حساس ازیبرگه کنترل جذب و دفع در صورت ن ل،یجمع آوری ادرار استر سهیـ ک لیاستر کانتیلوبر

   وریرس -ملحفه های رول شده ای بالش -  نور منبع – ازیدر صورت ن شیدرخواست آزما

 واجد شرایط پرستارعامل انجام کار:  

 ردیف   مراحل انجام کار
 1   ماده کنید.آمی باشد آن را در صورتی که اندازه یا نوع مشخصی از کاتتر مورد نظر پزشک مربوطه مبنی بر سونداژ را بررسی کنید.  دستور پزشک

 2 با بیمار ارتباط برقرار کنید.ها را به اتاق بیمار بیاورید.   نوسایل را آماده کنید و آ دست هایتان را بشویید.

 3 کنیدچارت بیمار را چک کنید و زمان خالی شدن مثانه در نوبت قبلی را سوال 

 تخت را طوري تنظیم کنید که مجراي ادراري را به وضوح ببینید. 

 در مورد بیماران زن :  

 نوها را از هم دور کنید.   ـ زا پ ـ زانوهاي وي را کامالً  خم کنید.   ب (.  supine: بیمار را در وضعیت خوابیده به پشت قرار دهید)الف 

ـ اگر بیمار در این وضعیت ناراحت است،  یک زانوي او را خم کنید و پاي  ثـ پاهاي او را به صورت شل دو طرف تخت بگذارید ) به صورت جدا از هم(.  ت 

 او بالش بگذارید تا به حالت خمیده دربیاید.   در صورت ضعف شدید بیمار زیر زانوهاي - جدیگر او را به حالت صاف روي تخت قرار دهید.   

 در مورد بیماران مرد :  

 ـ پاهایش را باز کنید و صاف روي تخت بگذارید.    بعیت خوابیده به پشت قرار دهید. ـ بیمار را در وض الف

 کمک بخواهید تا وضعیتـ در صورت نیاز از یک نفر  تت خود را به همین شکل حفظ کند. ـ از بیمار بخواهید که وضعی پ

 بیمار را حفظ کند و چراغ را تنظیم کند. 
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 5 ناحیه ژنیتال را خشک کنید.بیمار را به روش صحیح شستشوي پرینه بدهید. دست هایتان را بشویید و دستکش بپوشید. 

 6 پاي او قرار دهید.   پک استریل را در بیماران خانم بین دو  مشمع و رویی آنرا زیر باسن و پاهاي بیمار پهن کنید.

 7  در بیماران آقا پک استریل را روي ران هاي او باز کنید.   پک را به روش استریل بازکنید. 

 8 شان استریل را روي ران هاي بیمار پهن کنید) یاتعدادي گاز استریل(.   دستکش استریل بپوشید.  

 9 درب ظرف محتوي محلول ضدعفونی کننده را باز کنید.   محلول هاي ضدعفونی مطمئن شوید. یا   از عدم حساسیت بیمار به یدتال را باز نگه دارید.ینژ ناحیه

 10 محتوي پنبه  بریزید.    به آرامی بدون ریختن محلول روي وسایل کمی از محلول را در ظرف

 11  مقداري ژل در محیط استریل بگذاریددر محیط استریل قرار دهید.  پاکت کاتتر را به روش استریل باز کنید و لوبریکانت استریل را باز کنید. درب تیوپ ژل 

 12 آغشته کنید.   وسیله دستکش استریل ، سرکاتتر را به ژل  لوبر یکانت با دست پوشیده شده بهدستکش ها، آن ها را عوض کنید.  در صورت آلوده شدن

 13  اطمینان پیدا کنید که در پوش انتهایی کیسه جمع آوري ادرار بسته است.    ه ادرار استریل وصل کنید.انتهاي کاتتر را به سر کیسه تخلی

 14   )جهت اطمینان از عدم وجود منفذ(.   .آب مقطر امتحان کنید  یسی س 10قبل از انجام سوند گذاري، بالون آن را با تمام کاتتر را استریل نگه دارید.  

 15 آن را خالی کنید.   مجدداً  ق کنید. قطر به داخل بالون تزریآب مسی سی  10با سرنگ

  

 1400 آذرپیام هاي بهداشتی کنترل عفونت در 



 خانم :   مارانیدر ب

 خود (.   رغالبیدست غ  یانیم و) توسط انگشتان شست،  اشاره دیرا از هم بازکن نوریـ لب هاي ماژور و م الف

دور دور تا ،یـ با دست غالب خود،  با استفاده از پنبه سوآپ آغشته به محلول  ضدعفون پ.  دیلب هارا از هم حفظ کن  ۀفاصل جریـ در طول انجام پروسب  

 ـ قسمت هاي دیگر را با یک پنبه سوآپ دیگر ضدعفونی کنید )به همان روش( .   تکنید.    یضدعفون یمجراي خروج ادرار را به صورت دوران

 دستکش هایتان را استریل حفظ کنید.     ـج   ـ با یک گاز ناحیه خروج ادرار و ژنیتال را خشک کنید.   ث 
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 آقا:   مارانیدر ب

 .    دیخود نگه دار رغالبیرا با دست غ ماریب سیـ پن الف

با دست غالب خود  نوك آلت را به کمک پنس با پنبه  ـت .  دیرا حفظ کن تیوضع نیا جریتا آخر پروسـ  پ.   دیبده هیدرجه زاو 60-90را از  سیپن ـب 

 .   دیکن یبعد ضدعفون   ۀاطراف را در مرحل هیناح ـج .   دیکن زینوك  آلت را تم یحرکت دوران کیبا  ـث .  دیکن یسواپ ضد عفون
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 18 کاتتر را به ژل لوبریکانت آغشته کنید.   کاتتر را با دست غالب خود بردارید.   دستکش هایتان را استریل حفظ کنید.   

 19 از بیمار بخواهید که تنفس آرام و عمیق داشته باشد تا اسفنکتر ادراري شل شود.   خواهید همزمان با فرو بردن کاتتر سرفه کند.  از بیمار ب

 ز سمت سر آن بردارید.   ا ار کاتتردر بیماران خانم :  

 هم دور نگه دارید ) تا زمانی که ادرار شروع به خارج شدن کند(.   در ضمن فرو بردن کاتتر لب ها ازـ ب سانتی متر داخل ببرید.   5/7کاتتر را الف ـ 

 نید.   کدر دوشیزگان تا مطمئن نشدید که کاتتر وارد مجراي ادراري می شود کاتتر را وارد ن-تاگر کاتتر اشتباهاً  وارد واژن شد آنرا خارج کنید.   پ ـ 

 مجدداً  اجراي مراحل پروسیجر را شروع کنید.  ـ ج 
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 ز سمت سر آن بردارید.   ا ار کاتتریماران آقا :  در ب

 خروج ادرار را بررسی کنید.   ب ـ   داخل کنید.    ترمی سانت 5/12-19کاتتر را الف ـ 
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 22 بالون کاتتر را پر کنید.    وقتی که خروج ادرار قطع شد،  سرنگ را به محل مجراي بالون کاتتر وصل کنید

32 کنید.    تکاتتر را به بغل ران بیمار  با چسب ضد حساسیت ثاب  

 24 کنیدسه جمع آوري ادرار را در محل مخصوص در سطح پایین تر از مثانه آویزان کی

 25 قرار نگرفته باشد.    تاطمینان پیدا کنید که لولۀ  ادراري در الي ریل نردة  کنار تخ

 26 به طریق استریل جمع آوري کنید.    در صورتی که بیمار دستور جمع آوري نمونه جهت آزمایش دارد، نمونه را از طریق پیچ انتهاي بگ ادراري

 27 نمونه جمع آوري شده را به آزمایشگاه ارسال کنید )به روش صحیح(.  

 28 ساعت تخلیه کنید.   8جهت اندازه گیري مقدار ادرار دفع شده بیمار ) جهت کنترل(، بگ ادرار را هر 

 کلیه مشاهدات و یافته هاي خود را ثبت کنید :  

 ها رنگ و دیگر مشخصهمیزان، ـ ج  ـ اندازه و نوع کاتتر  ب   و زمان گذاشتن کاتتر   تاریخالف ـ 

 در صورت داشتن دستور کنترل میزان حجم ادرار، ثبت در برگۀ چارت جذب و دفع   ـ ح 

 میزان تحمل و همکاري بیمار در انجام رویه  ي ـ میزان و نمونه آزمایش در خواست شدهـ خ 
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  :آموزشینکات 

اگر بیمار با کاتتر ادراری به جا ماندنی در صورت کمبود پرسنل و انجام این کار به صورت یک نفره قبل از پوشیدن دستکش استریل وسایل را آماده کنید.  

با شستشوی دست ها قبل و بعد از آویزان  مرخص می شود،  به خود و خانواده او اصول مراقبت از خود را در رابطه با کاتتر از قبیل رعایت اصول بهداشتی

لیوان آب در روز،  مراقبت و پیشگیری از   8تا  7کردن بگ ادراری به محل مخصوص خود،  شست و شوی پرینه و اطراف کاتتر با آب و صابون،  نوشیدن 

قرار گیرد، گزارش موارد غیرعادی مثل ادرار خونی و کشیده شدن کاتتر،  دقت و توجه به اینکه بگ ادراری همیشه در سطح پایین تری نسبت به مثانه 

را ئم روز سوند دا 10 -15که  همیشه کاتتر را به بغل پای خود ثابت کند و این که هر یادآوری کنید   کدر ،یا تب به پزشک مربوط خود آموزش بدهید.

 سد بخواهد تا جهت تعویض کاتتر مراجعه کند(.  تعویض کند )یا به مرکز درمانی مراجعه کند و یا از پزشک و پرستاری که می شنا

  بیمارستان بزرگ دزفول)دکتر گنجویان(–تهیه کننده :مریم نصراله)سوپروایزر کنترل عفونت ( 

 منبع:کتاب مرجع استانداردهاي خدمات پرستاري 


