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Катетеризація сечового міхура 

 . Катетеризація сечового міхура - 
виведення сечі з лікувальної та 
діагностичної метою за допомогою 
уретрального катетеру. 
Уретральний катетер - дренажна 
трубка, що вводиться через 
сечовипускальний канал в сечовий 
міхур 



Сечові катетери 

 Різновиди уретральних катетерів:  

 1 - катетер Фолея  

 2 - катетер Малеко 

 3 - катетер Печера 

 4 - катетер Тімане 

 5 - катетер Нелатона 

 Їх види за складом матеріалу:  

 м'які - гумові і полімерні 

 напівтверді - еластичні  

 жорсткі - металеві 
 

 



Цілі катетеризації сечового міхура 

 спорожнення сечового міхура при гострій 
затримці сечі 

 виведення сечі в разі нетримання 
/неутримання сечі/ 

 промивання сечового міхура 
 введення лікарських препаратів 
 ретроградне введення контрастної 

речовини при цистографії 
 забір сечі для дослідження 
 тривалі оперативні втручання 
 контроль діуреза у тяжких хворих 



Протипоказання до 
катетеризації 

 

 - травми уретри 

 - гострі запальні захворювання уретри  

 - гострі запальні захворювання     
сечового міхура 



Катетери вводять для 

тимчасового і постійного 

застосування в залежності 

від клінічної ситуації  



Катетеризація сечового міхура у жінок 

 Глибина введення 
катетеру жінкам з 
метою 
спорожнення 
сечового міхура 
катетером 
Нелатона або 
Тімане відповідає 
довжині уретри - 
4-6 см 



Катетеризація сечового міхура у чоловіків 

 У чоловіків 
довжина 
сечівника 
близько 18-20 
см, катетер 
вводять до 
появи сечі 



Катетер Фолея 

 Для 
пролонгованого 
дренування 
сечового міхура 
найчастіше 
використовують 
самоутримний 
катетер Фолея 



Техніка катетеризації 
□    Покласти дитину на спину із зігнутими і 

розведеними в стегнах ногами  

□ Провести дворазово обробку антисептиком 

ділянку наружного отвору  сечівника 

□    Змочити кінець катетера стерильним 

вазеліновим маслом  

□  У дівчаток 1-м і 2-м пальцями лівої руки 

розвести статеві губи, звільнивши отвір 
сечовипускального каналу 

□  У хлопчиків взяти головку статевого члена 

лівою рукою, злегка стиснувши її, щоб 
розкрити отвір сечовипускального каналу 

 



Техніка катетеризації 

□   Для випрямлення уретри і усунення 
перешкоди при введенні катетера 
необхідно утримувати статевий член 
перпендикулярно до тіла 

□  Правою рукою обережно ввести катетер в 

отвір сечовипускального каналу до появи 
сечі, орієнтовна глибина введення 
катетера у дівчаток становить 1-4 см, у 
хлопчиків 5-15 см 

□  Якщо при введенні катетера відчувається 

перешкода, не слід долати її насильно, 
щоб уникнути пошкодження сечівника 



Сечоприймачі 
 після введення пацієнту 

постійного катетеру до 
нього під'єднують 
сечоприймач - ємність 
для збору сечі 

 розрізняють знімні і 
незнімні сечоприймачі 

 незнімні сечоприймачі: 
пластикова або скляна 
ємності 

 знімні сечоприймачі - це 
градуйована ємність 
різної конструкції зі 
сполучною трубкою для 
створення дренажної 
системи (катетер + 
сечоприймач) 



Промивання сечового міхура 

 
 Іригація сечового міхура. Методика 

промивання включає заходи особистої гігієни 
промежини, катетеризацію з повним 
випорожненням сечового міхура і дробовим 
струменевим введенням антисептика шприцом 
Жане. Як іригаційні розчини використовують: 
фурацилін, водний хлоргексидин, біглюконат. 
Зворотний струм промивної рідини виділяється 
самостійно в момент роз'єднання шприца і 
катетера. Кратність промивань визначає 
прозорість іригаційного розчину. Процедуру 
проводять в умовах суворої асептики. 
Виключають контакт дистального кінця 
уретрального катетера і судна! 



 

 

 

 Найчастіше показанням до 
промивання сечового міхура є 
запалення слизової оболонки 

сечового міхура - цистит 



 
Потенційні ускладнення при 

проведенні катетеризації 
сечового міхура: 

 
 

* ризик інфікування сечового міхура 
 

* травматизація сечовивідних шляхів 


