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Omhulsels van een katheterzak

Om uw gegevens goed te beschermen, ondersteunt deze site alleen de TLS-versie van 1.2 of hoger, vanaf 1 december 2019, die niet door uw browser kan worden ondersteund. Update de browser om te bestellen bij ons na 1 december. Meer weten? Klik hier bij 20Mediq/Recent%20news Safari nr.12; Firefox-70;Opera-65; Chrome79 urine collectie zak
wordt gebruikt om urine te verzamelen uit de blaas bij het inbrengen van een woonplaats katheter of wanneer een condoom katheter wordt gebruikt. Op deze pagina kunt u alles lezen over urIne schuilplaatsen; soorten, kenmerken, materialen en aanverwante gereedschappen.       Soorten urineopvangzakken Er zijn 2 soorten urineopvangzakken: 1) Een
voettas ook wel dagtas 2) Een nachttas wordt ook wel een bedzak genoemd - dit is voor gebruik overdag. De capaciteit (ontvangstcapaciteit) varieert van 120 ml tot 1 liter.  - Bevestigd aan de heup of onderbeen met beenriemen of een beenzakhouder.  - Kan worden aangesloten op een nachttas (bed tas) - heeft een slang die varieert in lengte van 4 cm tot
60 cm Nachtzak - Het is voor gebruik 's nachts of voor mensen die bedridden. De capaciteit varieert van 1,5 liter tot 4 liter.  - Hang op een bed met een haakbed of bevestigd aan een vloerstandaard - heeft een slang die tot 140 cm lange dagtas en een nachttas is, zowel beschikbaar als een eendaagse urineopvangtas als als een meerdaagse urineopvangtas
Een dag kan een zak urine tot 24 uur worden gebruikt en wordt dagelijks vervangen.  Hieronder staan twee voorbeelden van hoe een eendaagse urinezak wordt gebruikt: - Het koppelen van een eendaagse voetzak in de ochtend met een verblijf of een condoomkatheter, en het wordt 's nachts vervangen door een nachttas - Het koppelen van een eendaagse
bedzak in de avond met een woning of een condoomkatheter, en het is uit de volgende ochtend en weggegooid.  De meerdaagse urineopvangzak is een meerdaagse urineopvangzak gemaakt van een duurzamer materiaal, zodat het een paar dagen kan worden gebruikt. Een meerdaagse urineopvang zak wordt alleen gebruikt in de katheter, niet met een
condoom katheter.  Hieronder vindt u twee voorbeelden van hoe een meerdaagse urinezak wordt gebruikt: - Een meerdaagse voetzak kan de hele week in contact blijven - een meerdaagse bedzak wordt 's ochtends losgekoppeld van de katheterplaatsing, vervolgens gespoeld en aangesloten op een katheterplaatsing in de avond.  Klik In de meeste urine
collectie zakken, is er een kraan aan de onderkant van de zak waarmee het wordt geleegd. Er zijn verschillende soorten kranen, die elk op zijn eigen manier open en gesloten zijn. Op de klik pagina gebruik urine collectie zakken kunt u meer lezen over en zie hoe anders De urineopvangzak bestaat uit de volgende componenten: A. Connector Sluit de
urineopvangzak aan op de katheter. De connector is veelzijdig en kan daarom in elk type katheter worden ingebracht. B. De slang wordt urine van de katheter in een urineopvangzak getransporteerd. C. Ponsgaten Ovale gaten onder of boven de urineopvangzak waarmee de zak aan het been of bed D. De terugslagklep voorkomt dat urine terug stroomt in de
slang en in de blaas van de urineopvangzak. E. De compartimenten verdelen de urine gelijkmatig over het urineopvangpakket, waardoor deze kleiner wordt. F. Distributiemetingen geven een indicatie van de hoeveelheid urine die G. Drain tap Verzamelt de urineopvangzak van de urineopvang: - PVC - PVC-vrij plastic Sommige urineinzamelzakken hebben
een zogenaamde niet-geweven achterklep. Deze speciale spin voorkomt dat de huid in contact komt met de plastic urineopvangzak. Dit bevordert het draagcomfort en voorkomt huidirritatie. In het geval van urineopvangzakken kunnen de volgende apparaten worden gebruikt: A. Beenriemen Zachte elastische riemen, waarmee de urineopvangzak aan het
boven- of onderbeen is bevestigd - een zakhouder B. Beenzakhouder Een behuizing van katoen of viscose, die past bij de dagtas. De houder van de voetzak voorkomt dat de urineopvangzak de huid raakt. C. Bedhook Type haak waarmee de urineopvangzak D. Vloerstaand rek hing voor de grond waarop de urineopvangzak hing. De norm wordt gebruikt als
een bedhaak geen optie is, bijvoorbeeld met een waterbed of een veerbak Bij het gebruik van een urinezak passen de volgende aandachtspunten toe: - Sommige slangen kunnen op de gewenste lengte worden afgesneden. De meegeleverde connector moet nog in de slang worden geduwd. - Een bedzak die meer dan een dag is gebruikt, moet dagelijks
worden gespoeld (zie animatie spoelzak urineverzameling) - Zorg ervoor dat de urineopvang zak altijd lager is dan de blaas. Dit draagt bij aan een goede urineafvoer en vermindert het risico op blaasontsteking. Om Mediq CombiCare goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, maken wij gebruik van analytische en functionele cookies.
Vervolg Wo 13 januari 2021 Real Estate znhoyvel wo 25 november 2020 Radboudumc do 10 december 2020 Vastgoedzonhavel Thur 26 november 2020 Radboudumc Je hebt een blaaskatheter. Op deze pagina leggen we uit wat het is en geven we u advies over hoe u het verzorgen. De blaaskatheter is een holle, elastische slang die door de plasbuis in de
blaas loopt. De katheter zorgt ervoor dat urine goed uit de blaas kan stromen. Aangezien een kleine ballon na het inbrengen op het puntje van de katheter opblaast, kan de katheter blaasglijbaan. De urine die door de katheter gaat komt in de opvangzak of de kraan bevestigd aan de katheter. De arts of verpleegkundige zal met u bespreken wat u gaat
gebruiken. Urinezak er zijn twee soorten inpakzakken, een voettas en een nachttas. Pocket voettas wordt gebruikt tijdens de dag. U bevestigt uw beenzak met klittenband aan uw boven- of onderbeen. Als de voetzak vol is, u de kraan aan de onderkant openen en deze in het toilet legen. Daarna u de kraan weer sluiten. Nachttas 's nachts gebruik je een
nachttas. Meer urine kan worden verzameld en het heeft een langere slang dan een voetzak. Je bevestigt een nachttas aan de voettas. Dan moet je de kraan zak van je voeten te openen, zodat de urine kan passeren in de nachtzak. De nachttas kan met een speciaal rek aan de rand van het bed worden bevestigd. Het is het beste om een urineslang onder
je been te zetten. In de ochtend, los de nachttas van de voet zak, het sluiten van de kraan van de voet zak en het losmaken van de nachtzak. De nachttas kan nu worden geleegd in het toilet en gespoeld met water of met het water van azijn. Dankzij een goede hygiëne is het zinvol om het deksel van de nachtzak overdag weer op de punt van de slang te
leggen. Nu kun je de nachttas wegdoen, bijvoorbeeld in een emmertje en 's avonds weer gebruiken. Opmerking: Dit is afhankelijk van het type tas dat u opnieuw wilt gebruiken. We vertellen je hierover wanneer je een katheter gaat gebruiken. De uitpuilende voeten en nachttassen zijn geschikt voor gebruik voor een paar dagen. Het advies is om deze 1 tot 2
keer per week te vervangen. Stop of klik Als u een stop of kraan aan de katheter en geen urinezak, moet u uw blaas te legen om de drie uur, het losmaken van de kurk (of het openen van de kraan) en waardoor de urine te ontsnappen uit de blaas. Dit kan in het toilet of in een vat. Je geen verlangen voelen, zelfs dan is het belangrijk om je blaas om de drie
uur te wissen. Als u de drang eerder voelt, moet u uw blaas vaker legen. Als u 's avonds naar bed gaat, u de nachtzak aan de katheter bevestigen door de katheterplug te verwijderen en er een nachtzak aan te bevestigen. Als u een kraan, u de nachttas hechten aan het en dan open de kraan. De blaas kan 's nachts leeglopen in een urineopvangzak. In de
ochtend u de nachtzak uitschakelen en een vork op de katheter doen of de kraan sluiten en de katheterzak losmaken. U kunt de urinezak reinigen en spoelen met water en eventueel azijn. Nogmaals, het is raadzaam voor een goede hygiëne als u het deksel op de punt van de slang opnieuw. U de tas 's avonds weer gebruiken. Als u een nachttas zonder
afvoer hebt, u de tas controleren Gooi het weg en sluit 's avonds een nieuwe tas aan. Lichamelijke verzorging met een verblijf katheter u gewoon douchen of wassen. Voor mannen is het belangrijk om de voorhuid terug te schuiven en de eikel grondig te wassen met warm water, zonder zeep. Voor vrouwen is het belangrijk om de schaamlippen goed te
verspreiden voor het wassen. Gebruik ook alleen warm water en geen zeep. Als er enige afscheiding aan de katheter u verwijderen met water en een beetje zeep. Na een stoel is het altijd belangrijk voor vrouwen, maar vooral bij het gebruik van een katheter om jezelf van voor naar achter te wrijven. Mogelijke problemen Het voelen van de drang In het begin
en na de verandering van de katheterblaas kan een beetje geïrriteerd zijn. Je hebt het gevoel dat je moet plassen. Dit is niet storend en zal meestal van voorbijgaande aard zijn. Lek Soms heb je een lek langs de katheter. Het wordt meestal veroorzaakt door blaaskrampen. Als u blijft lijden, neem dan contact op met uw arts. Bloed Er kan een beetje bloed in
de urine na de katheter verandering. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Blijf goed drinken. Geen urine Als er geen urine meer door de katheter in de zak gaat. Controleer altijd eerst: of de blaaszak lager is. Zit er een knik in de slang, zodat de urine niet in de zak kan werken. Als je genoeg dronk, minstens twee liter per dag. Het is belangrijk om te
wassen met je handen voor en na het legen of het veranderen van zakken. Dit geldt ook voor alle tapbewerkingen. Een nachttas moet altijd onder de blaas hangen. Dit is nodig voor een goede urineuitscheiding. U de tas met een rek aan de rand van het bed bevestigen, maar u de tas ook op de grond naast het bed in een emmer of lade leggen.
Urineopvangzakken, zowel voor voeten als nachttassen, hoeven niet dagelijks te worden vervangen. Het is voldoende om ze te vervangen door nieuwe of twee keer per week. Het is handig om een datum in te stellen bij het vervangen van tassen, zodat u weet wanneer ze moeten worden vernieuwd. Een bepaald type inzamelzak is niet geschikt voor
hergebruik. Dit gaan we je vertellen. Voor een goede urinestroom is het belangrijk dat je genoeg drinkt, bij voorkeur twee liter per dag. Probeer ervoor te zorgen dat uw stoel komt regelmatig en niet te hard. Met een harde ontlasting kunt u gevoelig worden voor persen en als gevolg daarvan kan urine door de katheter gaan. Om de stoel flexibel te houden, is
het ook belangrijk om voldoende te drinken. De arts of verpleegkundige zal u vertellen of en wanneer de katheter moet worden vervangen. We veranderen de katheter meestal om de zes weken. Dit kan in een kliniek, maar het is ook mogelijk Doe het. Er zijn altijd bacteriën in je urine als je een blaaskatheter. Daarom heeft urinecontrole geen zin. Vermijd
onnodig gebruik van antibiotica. Behandeling met antibiotica heeft alleen zin voor symptomen zoals koorts, pijn of algemene malaise. Wanneer moet u contact opnemen? Als een van de volgende symptomen optreedt, is het raadzaam om contact op te nemen: Als u constante pijn heeft. Als er geen urine is. In het geval van een constant lek langs de katheter.
Als de kleur van urine plotseling (donker) rood wordt. Met koorts. Bestel bij de kliniek u een startpakket ontvangen. Het bevat verschillende voeten en nachttassen. U vindt ook de gegevens in dit pakket om nieuw materiaal te bestellen. Vanuit de kliniek wordt de vergunning naar een speciaal medisch winkel gestuurd, wat dit mogelijk maakt. De kosten
worden ook vergoed door uw zorgverzekeraar. Vragen? Heeft u vragen na het lezen van deze brochure, dan u tijdens de werkuren bellen met de urologie van de ambulante. Wij beantwoorden graag uw vragen. Ziekenhuis SorgSaam: locatie De Honte Terneuzen Tel: 0115- 688340 locatie Antonius Oostburg Tel: 0117- 459373 Locatie Liduina Hulst Tel:
0114- 373020 373020
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