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Széklet megfigyelése

• székletürítés száma és mennyisége

• széklet színe

• széklet szaga

• széklet állaga, konzisztenciája

• széklet kóros összetev i

SSSSSSSzzzzéklet megfigyelése

••••• ssszzzzzzzzéééékkklleettttüüürrrríííítttéééééésssss száma és mennyyyyyiiiisssssééééégggggeeee

• szzzzzéééééékkkkkklllleeeeeetttttt sssszzzííííne

• székleeeeettttt ssssszzzzzaaaaaga

• szzzzzééééékkkkkllllleeeet állagggaaaaa, konzisztenciája

• széklet kóros összetev i

Hasmenés

• folyós,laza vagy híg széklet ürül

• több mint háromszor

• és/vagy az ürült széklet mennyisége nagyobb,

mint 200g/24 óra

Tenesmus: nagyon gyakori vagy állandó székelési

inger kevés széklet (kevés nyák) ürítése mellett

vagy ürítés nélkül.

Hasmenés

•••• fffffolllyyyyyóóóóóss,,lllaaaaazzzaaa vvvvaaagy híg széklett üüüüürrrrrüüüüülllll

• tttttttöööööööbbbbbbbbbbbbb mmmmmmmiiiinnnnnttttt hhhhhháromszor

• és//vagy az ürüüüüülllllttttt ssssszéklet mmmmmennnnnnyyyyyiséggge nagyobb,

mint 200ggggg/////2222244444 óóóóórrrraaaaa

Teeeeennnnneeeeesmmmmuuuuus: nnnnnaaaaagggggyyyyon ggggyakori vagy állaaaaandó szééééékkkkkellllééééésiii

ingeeeeerrr kkkkkeeevés széééééklet (kevés nyák) ürrrrrííítésee mmmmmeeeeellllllllleetttt

vagy üüüüürrrrrítés nélkül.



Széklet felfogására alkalmas eszközök

• Alátét:

– elnyeli a széklet folyékony komponenseit, de a szilárdak a

b rön maradnak és irritálják azt

• B rápolás:

– kerüljük a száraz WC papír, szappan, alkohol bázisú szerek és

a hint por használatát

– ajánlott: hypoallergén krémek, nedves törl kend k

• Széklet gy jt k:
– öntapadó zsákok, megtisztított és száraz gáttájékra

helyezzük fel

– optimális immobilis betegek esetén

– szivárgás el fordulhat

Szzzzéééééékkkkkklllleeeeeeettttttt fffffeeeeelfogására alkalmas eszkkkkkööözök

• AAAAllllááátttttééttt::

–––– elelelelelnynynynyeleleleli ai ai a székékékékékékéklelelelelet folyékony kompmpmpmpmponononononenenenenenseseseseseititititit, d, d, d, d, de ae ae ae ae a szszszszszilárárárárárdadadadadak ak ak ak ak a

bbbbbb rörörörörörön mn mn mn mn mn marararararadadadadadadadadnananananananak és irritálják ak ak ak ak aztztztztzt

• B rrrráááááppppppoooooolllllláááááásssss:::

– kerüljük a szárararararaz Wz Wz Wz Wz WC pC pC pC pC papír, szappppppppppananananan, a, a, a, a, alklklklklkohohohohohol bázisú szerek és

a hint popopopopor hr hr hr hr hasasasasasznznznznználálálálálatatatatatátátátátát

– ajánlololololotttttttttt: h: h: h: h: hypypypypypoaoallerererergégégégégén kn kn kn kn krérérérérémememememek, nedves tötötörlrlrlrlrl kekekekekendndndndnd kkkk

• Szzééééékkkkklllleeeeetttt gy jt kkkkk:
– önönönönöntatatatatapapapapadó zsákok, megtisztított és száraz gáttttttájékékékékékra

helyezezezzüzüzüzüzük fel

– optimális immobilis betegek esetén

– szivárgás el fordulhat

Széklet felfogására alkalmas eszközök

• Anális dugók (anal plug) :

– hasonló a tamponokhoz

– habszer anyagból készülnek

– a rectumba helyezhet ek fel

– krónikus hasmenés esetén megóv a szivárgástól

SSSSSzzzzzééééééékkkkkkllllllleeeeeeettttttt fffffeelfogására alkalmas eszkööööözzzzök

••• AnAnAnAnAnálálisisis dudududugógógógógógókk (a(a(a(a(ananananananal plug) :

– hahahahahasosososonlnlnlnlóóóóó a tatatatampmpmpmpmpmponokhoz

––– hahahahahabsbsbsbsbsbsbszezezezezerrr anananananananyayayayayayagból készülnenenenenekkkkk

– a ra ra ra ra rececececectutututututumbmbmbmba helyezhzhzhetet ek fefefefelllll

– krónikus hasmsmsmsmsmenenenenenésésésésés esetén mememememegógógógógóvvvvv aaaaa szszszszszivivivivivárgástól

Széklet felfogására alkalmas eszközök

• Fekál rendszerek :

– immobilitás és székletincontinentia esetén

– öblítésre is

– a ballon egy szilikon katéterrel folytatódik

SSSSSSSSzzzzzzzéééééékkkkkkkllleeeeeeettttttt fffffeeeeeelfogására alkalmas eszkööööözzzzzök

•••• FeFeFeFeFekákákákákákál rl rl rl renenenendsdsdsdsdsdsdszezerererererererekkkkk :

–––– imimimimimmomomomomobibibibibililitátátátátátátás és és és és és és és székletincontititititinenenenenentntntntntiaiaiaia eseteteteteténénénénén

––– öböböböböböblílílílítétététététésrsrsrsrsrsreeeee isisisisis

– a ballon egy szililililikikikikikononononon katéterrelelelelel fofofofofolytatatatótótótótódididik

Székrekedés

• száraz, kemény állagú, bogyós, csomós széklet

• ürítése nehéz

• túlzott er lködés, fájdalom, diszkomfort érzés

• az egyén nem érzi, hogy teljesen kiürült volna
bélrendszere

• a székletürítés három napnál ritkábban történik

• az ürítés ideje a 10 percet meghaladja

• kísérheti: gyomorfájdalom, görcsök, étvágytalanság,
csökkent bélhangok

• aranyérhez vezethet

• ritkán életveszélyes

• szorongást okozhat

• csökkenti a beteg életmin ségét

Székrekedés

••••• sssszzzzáááááraazzzz, kkkkemmmmmééééénnnnnyyyy állagú, bogyós, csomós szzzzzééééékkkkkllllleeeettttt

•••• üüürrrrrrríííííítttééssee nneeeehhhhhééézzz

•••• tttttúúúlzzzzooootttttt eeerrr lkkkkkööööödddééééés, fájdalom, dissssszzzzzkkkkkooooommmmmffffforrrrrttttt ééééérzés

• aaaaaazzzzzzz eeeeeggggggyyyyyééééénnnnnn nnnneeeeemmmmmm érzi, hogy teljjjjjeeeeessssseeeen kiürült vvvvvooooolllllna
bbbbééééééllllrrrrreeeeeennnnnddddddssssszzzzzeeerrre

• a székletürítés hhhhááááárrrrrooooommmmm napnál rrriiiiittttkkkkkáááábbbbbbaaaaannnnn történik

• az ürítés ideeeeejjjjjeeee aaa 1111100000 pppppeeeeerrrrrccccet meghhhaaaaalllaaaaadddddjjjja

• kísérheeeeetttttiiiii::::: gggggyyyyyoooomorfffffááááájjjjjdddddalommmmm,,,, görcsök, éttvvvááááágggggyyyyytalannnnssssáááággggg,,,,
cssssööööökkkkkkkkkkeeeeent bééééélhhhhhaaangokkkkk

• aarrrrraaaanyyyyéééérrrrrhhez vvvvveeeeezzzzzeeeeethet

• riiiiitttttkkkkkááááánnnnn éééééletveszzéééééllllyyyes

• szooooorrrrrooooonnnngást okozhat

• csökkkkkkkkkkeeeeenti a beteg életmin ségét



Székrekedés
Róma II. kritériumrendszer

Akkor tekinthet a páciens székrekedésben szenved nek, ha az
alábbi tünetek közül legalább kett , az elmúlt 12 hónap során
összesen legalább 12 hétig fennállt (Drossman et al 1999) :

1. A székletürítésekre több mint 25% ban jellemz az er lködés.

2. A székletürítésekre több mint 25% ban jellemz a kemény, bogyós
széklet.

3. A székletürítésekre több mint 25% ban jellemz az elégtelen kiürülés
érzés székelés után.

4. A székletürítésekre több mint 25% ban jellemz a széklet
elakadásának érzése.

5. A székletürítések több mint 25% nál manuális segítség szükséges a
kiürüléshez.

6. A heti székletürítések száma kevesebb, mint három.

Székrekedés
RRRRRóóóóómmmmmmmmaaaaa II. kritériumrendssssszzzzzeeeerrrrr

AkAkAkAkAkAkAkkokokokokokokor tr tr tr tr tr tekekekekekinininththththetetetetetet a pa pa pa pa pa pa páciens székrekedédédésbsbsbsbsbenenenenen szenveveveveveddddd nenenenenek,k,k,k,k, haha az
alalalalalalalalábábábábábábbibibibi tütütünenenenenenetetek kk kk kk kk kk kk közözözözözül legalább ketttttttttt , a, a, a, a, az ez ez ez ez elmlmlmlmlmúlúlúlúlúlt 12 h2 h2 h2 h2 hónónónónónapapapapap sososososorán
ösösösösösösösszszszszszszszesesesesesenenenenenen lelelelegagagagagalálálálálálálálábbbbbbbbbbbb 12 hétig fenenenenennánánánánállllllllllt (t (t (t (t (Drossmsmsmsmsmananananan et alalalalal 191919191999) :

1. A székletürítésekre tötötötötöbbbbbbbbbb mimimimint 25% bababababannnn jellemememememz az er lködés.

2. A székletürítésesesesesekrkrkrkreeeee tötötötötöbb mimimimimint 25% bababababannnnn jejejejejellllllllllemememememz a kemény, bogyós
széklet.

3. A székleleleleletütütütütürírírírírítététététésesesesesekre tötötötötöbbbbbbbbbb mintntntntnt 2525252525% ban jellemememz azazazazaz elelelelelégégégégégtetetetelelelelelennnnn kikikikikiürürürürürülülülülülésésés
érérérérérzézézézézésssss szszszszszékékékékékelésésésésés ututututután.

4. A szszszszékékékékleleleleletütütütütürítésesesesesekrkrkrkrkreeee többbbbbbbbb mimimimimint 25% ban jellemememz aaaa széklet
elelelelelakakakakakadadadadadásásásásásánánánánának érérérérérzézézézézésesesesese.

5. A szszszszszékékékékékleleleletürítések több mint 25% nál manuálisisis sesesesesegígígígígítség szszszszszükükükükükséséséséségegegegeges a
kiürürürürürülülülülüléséséséséshez.

6. A hetititititi szszszszékletürítések száma kevesebb, mint háháhárom.m.m.m.m.

Székrekedés kezelése

gyógyszeres kezelés

• laxatívumokkal
(nem a jelen tantárgyon 

belül)

konzervatív kezelés, 

életmódbeli tanácsok,

beöntés,

skyballum eltávolítása

SSSSSSSSzzzzéééééékrekedés kezelése

gygygygygygyógógógógógógógysysysysysysyszezezezezezezerereres kezelés

• lalalalalaxatívumomomomomokkkkkkkkkkalalalalal
(nem a jelen t t tananananantátátátátárgrgrgrgrgyon 

bebebebebelülülülülül)

kokokokokonznznznznzervavavavavatítítítítív v v v v kezelés, 

éléléléléletetetetetmómódbdbdbdbeleli i i tatatatanácsok,

bebebebebeöntés,

skskskskskybybybybyballulululum eltltltávávávololololítítításásása

Beöntés típusai

osmolalitás alapján:

• hypotoniás

• hypertoniás

• isotoniás

F csoportjai:

• tisztító /kiürítéses

beöntés

• retenciós beöntés

Beöntés típusai

osmomomomomolalalalalalalalilililililitátátátátás as as as as as as alalalalalalalalapjpjpjpjpjpjpjpjánánánánánán:

• hyhyhyhyhyhypopopopopototototototonininininiásásásás

• hyhyhyhyhyhypepepepepertrtrtrtrtonononiáiáiáiásssshyhyhyhyhypepepepepe

• isisisisisototototototonononononiáiáiáiássss

F csopororororortjai:

• tiszszszszsztítítítítítótótótótó /kiürítéses

bebebebebeönönönönöntététététésssss

• retencncncncncióióióióiós bs bs bs bs beöeöeöeöeöntés

Beöntés

Tisztító beöntés :
Indikációk: székrekedés, a rectum és a szigmabél alsó szakaszának

vizsgálatok el tti, illetve m tétek, szülés el tti megtisztítása.

Csoportosítása:
• Mennyiség alapján

• nagy volumen beöntés(500 1000ml),

• Kis volumen beöntés(50 200ml)

• Osmolalitás alapján: hypotoniás, isotoniás, hypertoniás

• Érintett bél alapján:
• magas beöntés

• alacsony beöntés

Beöntés

Tiszszszszsztítítítítítítótótótótótó bebebebebeönönönöntététés :s :s :s :s :
Indididididididikákákákákákáciciciciciciciciókókókók: s: szézézézékrkrkrkrkrekekekekekekedededededededés, a rectum és a szigmgmgmgmgmabababababélélélélél alalalalalsósósósósó szszszszszakakakakakasasasasaszának

vivivizszszszszszszsgágágágágálalalalatotototok ek ek ek ek ell tttttttttttti,i,i,i, ilililililletve m tétek, szszszszszülülülülülésésésésés elelelelel tttttttttti megegegegegtititititiszszszsztítítítítítátátátátásasasasasa.

Csoporororortotototototosísísísísísísítátátátátátásasasasasasasa:::
• Mennyiség alapján

• nagy volumen bebebebebeönönönönöntés(s(s(s(s(5050500 1000mlmlmlmlml),),),),),

• Kis volumumumumumenenenenen bebebebebeönönönöntététététés(s(s(s(s(5050505050 200ml)

• OsOsOsOsOsmomomomomolalalalalalilililitátátátátás alalalalalapjpjpjpjpjánánánánán: hyhyhyhyhypopopopopotototototoniás, isotoniásásás, h, h, h, h, hypypypypertonininininiásásásásás

• Érinintetetetetetttttttttt bébébébél alapján:
• magagagagagas bs bs bs bs beöntés

• alacsony beöntés



StomaellátásStomaellátás Stomaellátás
• A gastrointestinalis rendszer alsó traktusának leggyakoribb

megbetegedései (daganat, gyulladás, diverticulitis, perforáció, trauma,

veleszületett rendellenességek) szükségessé tehetik a széklet élettani

útjának átmeneti, vagy végleges megváltoztatását, az enterostoma

képzését.

Az enterostomák felosztása:

• Elhelyezkedés szerint:

– colostoma

• coecostoma

• transversostoma

• sigmoideostoma

– ileostoma és kontinens ileostoma

• Id tartam szerint (átmeneti vagy végleges)

• Formák szerint (egynyílású, kétnyílású)

• Célját tekintve:

– input

– output

Stomaellátás
• A gA gA gA gA gA gA gastroioioiointntntesesesestititititinananananalis rendszer alsó traktusának leleleleleggggggggggyakoribb

mememememegbgbgbgbgbetetetetetegegedededededéséséséséseieieieiei (d(d(d(d(dagagaganat, gyulladás, diverticulitis, pepepepeperfrfrfrforororororácácácácációióióióió, trauma,

veveveveleleleleleleszszülülületetetetetett rt rt rt rt renenenenenendedededededellllllllllllenességek) szükségessé tehehehehehetetetetetikikikikik a sa sa sa sa szézézézézéklklkletetetetet élettani

útútútútjájájánanananak ák ák ák ák átmtmtmtmeneneneteteteti,i,i, vagy végleges megvgváláláláláltototototoztztztztztatatatatatásásásásását, az ez ez ez ez entntntntnterererererososososostototototomamamamama

kékékékékékéképzpzpzpzésésésésététét.

AzAz enenenenenenteteteteteteterororororororostststststomomomomomomomákákákákákákák fefefelosztása:

• Elhelylylylyezkekekekekekedédédédés szerint:

– colostoma

• coecososostototototomamamama

• trtrtrtrtrananananansvsvsvsvsvererererersosososostoma

•••• sisisisisigmgmgmgmgmoidededededeososososostototototoma

– ilileoststststomomomomoma és ks ks ks ks kononononontititititinens ileoeoeoeoeoststoma

• IdIdIdIdId tatatatatartrtrtrtrtamamamamam szerint (t (t (t (t (átátátátátmeneti vagy végleges)

• Formrmrmrmrmákákákákák szerint (egynyílású, kétnyílású)

• Céljátátátát tetetetetekintve:

– input

– output

Stomaellátás segédeszközei

Egyrészes zárt eszközök

SSSSSStttttoooooommmmmmmmaaaaaaellátás segédeszközzzzzeeeeei

EgEgEgEgEgEgyryryryryrésésésésésésészezezess zázázázártrtrtrt eseseseseseszkzkzkzkzkzközözözözözök

Stomaellátás segédeszközei

Egyrészes nyitott eszközök

SSSSSttttttoooooooommmmmmmmaellátás segédeszközeeeeei

EgEgEgEgEgyryryryrésésésésésészezezess nynynynyititototototottttttt eseseseseseseszkzközök



Stomaellátás segédeszközei

Kétrészes rendszerek

SSSSSSSttttttooooooommmmmmmmaaaaaaellátás segédeszközzzzzeeeeei

KKKKKKééééééétttrrrééééééssszzzzzeeessss rrrrrrennnndddddsssszerek

Stomaellátás segédeszközei
Kiegészít k, amelyek megnövelik a segédeszközök kihordási
idejét:

• övek

• Paszták, ragasztócsíkok, gy r k

• Porok

SSSSttttttooooooommmmmmaellátás segédeszközei
KiKiKiKiKiegegegegegegésésésésésészízízízíttttt k,k,k,k,k, amamamamamamelelelelelelelelyeyeyeyeyek megnövelik a segédeszközözözözözökkkkk kikikikikihohohohohordrdrdrdrdási
idididididejejejejejétététététét::

•••• övövövövövekekekekek

• PaPaPaPaPaPaPaszszszszszszsztátátátátátáták,k,k,k,k,k, rararararagagagagagaszszszszszsztótótótótócsíkok, gy r kkkkk

• PoPoPoPorororokkkkk

Stomás beteg ápolása
Preoperatív felmérés:

• a stoma ideális helyének kijelölése fontos feladat, melyet a

stomaterápiás ápoló végez

Postoperatív felmérés:

Megfigyelés:

• stoma (színe, nyílása, mérete, vérb sége)

• rögzít varrat

• a peristomalis b r állapotának nyomon követése

• kétnyílású stomák esetében a híd helyzete

• a széklet ürülésének és jellegének ellen rzése

Necrosis: ha fekete szín vé válik, valamint hideg tapintatú lesz.

Vérellátási zavar: ha a stoma lilás vagy sötétvörös szín vé válik.

SSSSSSttttomás beteg ápolása
PrPrPrPrPreoeoeoeopepepeperararatítítív fv fv felelelelelelelmémémémémémémémérérérérés:

•• a sa sa sa sa stototomamama idideáeáeáeáeáeálilililililis hs hs hs hs hs helyének kijelölése fononononontototototos fs fs fs fs feleleleleladadadadadatatatatat, m, m, m, m, melelelelelyet a

ststststomomomomomatatatatatererápápápápápápápiás ás ás ás ás ás ápopopopopoló végez

PoPoPoPostststststststopopopopopopopopererererereratatatatatívívívívív fefefefefefelmlmlmlmlmlmérés:

Megfigigigigyeyeyeyeyeyelélélélés:s:s:s:s:s:

• stoma (színe, nynynynynyílílílílílásásásásása,a,a,a,a, mérete, vérbrbrbrbrb séséséséségegegegege)))))

• rögzít vavavavavarrrrrrrrrratatatatat

• a pa pa pa pa perererererisisisisistototototomalililililis bs bs bs bs b r állalalalalapopopopopotátátátátánananananak nyomon kökökövevevetététététésesesesese

• kékékékékétntntnyíyíyíyílálálálálásúsúsúsúsú stomomomomomákákákákák esetetetetébébébében a híd helyzetetete

• a sa sa sa sa szézézézézéklklklklkletetetet ürülésénénénénének és jellegének ellen rzrzrzéséséséséseeeee

Necrosososososisisisisis::::: ha fekete szín vé válik, valamint hidededeg tatatatatapipipipipintntntntntatatatúúúúú lelelesz.

Vérellátátásásási zavar: ha a stoma lilás vagy sötétvtvtvörös színínín vévévévé válik.

A stomazsák cseréjeAAAAAAAAA stomazsák cseréje



Vizeletürítés
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd n i Intézet

Dr. Oláh András1, Fullér Noémi2, Germán Zsuzsanna3, Szebeni
Kovács Gyula3, Szunomár Szilvia3

1 egyetemi docens, dékán-helyettes, mb. intézetigazgató

2 tanársegéd, tanszékvezet -helyettes

3 szakoktató

Pécsi TuTuTuTuTudododododomámámámámánynynynynyegegegegegyeyeyeyeyetem Egésésésésészszszszszségégégégégtutututudododomámámánynynyiii KaKaKarrr
Ápolástudodododomámámámámánynynynynyi,i,i,i,i, Alapapapapapozozozozozóóóóó Egésésésésészségtudománynynynynyiiiii ésésésés Védddd n i InInInInIntététététézezet

Dr. OlOlOlOlOláháháháh AnAnAnAnAndrdrás111, FuFuFuFuFullér NoNoNoNoémi2, Germán ZsZsZsuzuzuzuzuzsanna3,,, SzSzSzSzSzebebebebebenenenii
Kovávávávávácscscscs Gyula3, Szunomár SzSzSzilvivivivivia3

1 egyetemimimimimi docens, dékán-helyettes, mbmbmb. intététététézezezezezetititititigagagagagazgatóóó

2 tanársegéd, tanszékvezet -helyettes

3 szakoktató

Vizeletvizsgálat

makroszkópos

• Fizikai, kémiai jellemz k

• A vizelet szaga:

– ammónia szagú

– koncentrált vizelet

– Aceton szagú : DM

• A vizelet színe :

– élettanilag

– kórosan
22

Vizeletvizsgálat

makroszkópos

•••• FFFFiiiiizzzzziiikkkaaaaaii,, kkkkéééémmmmiiiiaaaaai jellemz k

• AA vvviiizzzzzeeeeeellleeeettt szaga:

– ammónia sssszzzzzaaaaagggggúúúúú

– konccccceeeeenntrrrrrááááált viiiiizzzzzeeeeellllleeeeett

–––– AAAAAccccceeeeetton ssssszzzaaaaagú : DDDDDMMMMM

• A vvvvviizzzzzelet színe :

– ééllllleeeeetttttanilag

– kórosan
22

23
Haematuria, Pyuria, Normál vizelet 

23
Haematuria, Pyuria, Normál vizelet 

Vizeletgy jtés eszközök

24

Bórsav, bork sav – szobah mérsékleten is

Sósav, ecetsav, toluol

VVVVVVVViiiiizzzzzzzeeeeelllletgy jtés eszközökkkkk

24

Bórsav, boboboboborkrkrkrkrk sav – szobah mérsékleten is

Sósav, ececececetststststsavavavavav, toluol



25

Vizeletgy jt  pohár lezárása

25

VVVVViiiiizeletgyVVVVVi l t jtjt  pohár lezárásaaahá l á á

Vizeletvizsgálat tesztcsík segítségével

9,10,11 jellemz meghatározására alkalmasak
• 9 jellemz meghatározására alkalmas tesztcsíkok: urobilinogén,

bilirubin, ketonok, vér, fehérje, nitrit, glukoz, pH, aszkorbinsav

(C vitamin)

• 10 jellemz meghatározására alkalmas tesztcsíkok: + leukociták,

fajsúly, viszont nem vizsgál aszkorbinsavat

• 11 jellemz meghatározására alkalmas tesztcsíkok:

leukociták, fajsúly, aszkorbinsav is vizsgálható

• friss vizelet

• értékelés vizuálisan vagy m szeresen

26

Viizzzzzeeeelllleeeeeetttttvvvvizsgálat tesztcsík segítséggével

9,,,,11100000,,,11111111 jjjeeeelllllleeeeemmmmmzzzz meghatározására aaaalllllkkkkkaaaaalllllmmmmmaaaaasak
• 99999 jejejejejejellllllllllllemememememzz memememeghghghghghatatatatatározására alkalmas teteteteteszszszszsztctctctcsísísísísíkokok: urururururobobobobobilililililinininininogogogogogénén,

bibibibibilililililililirurururururubibibibibin,n,n,n, kekeketotototototononononononok,k,k,k,k,k, vévévévér, fehérje, nitrtrititititit, glglglglglukukukukukoz, pHpHpHpHpH, aszkzkzkzkzkorororororbibibibibinsavavavav

(C(C(C(C(C vivivivivivivitatatatatatatamimimimimimimin)n)n)n)n)n)

• 10 jejellllllllememememememzzzzzz mememeghatározozozozozásásásásására alkakakakalmlmlmlmlmasasasasas tetesztcsíkokokokokok:k:k:k:k: + leukociták,

fajsúly, viszont nemmmmm vivivivivizszszszszsgágágágágál aszkorbinsnsnsnsnsavavavavavatatatatat

• 11 jellemz mememememeghghghghghatatatatatárárárárározozozozozásásásásásárárárárára alkalmasasasasas tetetesztctctctcsísísíkokokok:k:k:

leukocitákákákákák, fafafafafajsjsjsjsjsúlúlúlúlúly, aszkzkzkzkzkorororororbibibibinsnsnsnsnsavavavavav is vizsgálhatatató

• frisssssss vvvvviiiizelet

• értékkkkkeeeeelllllés vizuálisan vagy m szereeesennnnn

26
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Különböz  tesztcsíkok 
27

Különböz  teszzztttcccsssíííkkkoookkkkk  

Vizeletvizsgálat

fajsúly

• Ozmolalitás megfigyelése, az oldott anyagok

koncentrációja a vizeletben

• mér henger és urométer (esetleg tesztcsíkkal)

• egészséges vesék: 1001 1030 g/ml

– hypostenuria

– asthenuria/ isosthenuria

28

Vizeletvizsgálat

fajsúly

•••• OOOOzzzzmmmmoolllaaaallllliiiitááááássss mmmegfigyelése, aaaaazzzzz ooooollllldddddooooott aannnnnyaaaagggggoooookkkkk

kkkkkkkooooooonnnnncccceeeeennnnttttrrrráááááccccccciiiióóóóója a vizeleeeeetttttbbbbbeeeeennnnn

• méééérrrrr hhhhheeeeeenger és uuuuurrrrrométeeeeerrrr (((((eeeeesetleg ttttteeeeesztcsíkkal)

• egészséggggeeeeesssss vvvvveeeeesssssééééékkkkk::::: 1001 1000003333300000 gggg////mmmlll

– hypppppooooosssssttttteeeeennnnnuuria

–––– aaaassssstttthhhhheeeeenurrrrriiiiiaaa///// isosttttthhhhheeeenuria

28
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Fajsúly meghatározása

29

Fajsúúúúly meghatározása

Vizeletfelfogás, vizeletelvezetés

speciális eszközei

• Vizel edények (férfi, n i)

30

VVVVVViiiizzzzzzzeeeeeeellllleeeeetfelfogás, vizeletelvezetéés

sssspeciális eszközei

••• VVVViiiiizzzzeeeelllll eeeedddddééénnnnyyyyeeeek (férfi, n i)

30

Vizeletfelfogás, vizeletelvezetés

speciális eszközei

• Vizel edények (férfi, n i)

31

VVVVViiiiiizzzzzzzeeeeeeeellllleeeetfelfogás, vizeletelvezetéés

ssssspeciális eszközei

••••• VVVViizzzzzeeeellll eeedddddddééénnnnnyyyyyeeeek (férfi, n i)

31

Ergonómiai ágytálErgonómiai ágytál



Vizeletfelfogás, vizeletelvezetés

speciális eszközei

• Inkontinencia betétek, nadrágpelenkák

33

VVVVVViiiizzzzzzeeeeeeelllleeeetfelfogás, vizeletelvezetéés

sssspeciális eszközei

•••• IIIInkkkkkkoooonnnnntttiiinnnnneeennnnccccciiiiaaaaa betétek, nadddrrrrááááágggggpppppeeeeellllleenkááááákkkkk

33

Vizeletfelfogás, vizeletelvezetés

speciális eszközei

• condom katéter

34

VVVVVViiiizzzzzzzeeeeeeellllleeeeetfelfogás, vizeletelvezetéés

sssspeciális eszközei

••• ccccooonnnndddddooommmmm kkkaaaatttééééééter

34

Vizelet inkontinencia

Testre rögzíthet
vizel edény

VVVVVVVVViiiiizzzzzelet inkontinencia

Testre rögzíthet
vizel edény

Vizeletfelfogás, vizeletelvezetés

speciális eszközei

• urostoma

36

VVVVVViiiiiizzzzzzzeeeeeeeelllllleeeetfelfogás, vizeletelvezetéés

ssssspeciális eszközei

•••• uuuurrroooosssttttooommmmmaa

36
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Vizeletfelfogás, vizeletelvezetés speciális eszközei

Katéterezés :

• Aszeptikus technika, egyszer használatos eszközökkel

• veszélyek

• Folyamatos vagy intermittáló önkatéterezés?

38

Vizeeeellleeeeeettttfffffeeeeeeellllllfffffffooooooggggás, vizeletelvezetés speciális eszközei

Katététeteteteterererererezézézézéssss ::

• AsAsAsAsAszezezezezeptptptptikikikikusususus tetetetechchchnininikakakaka, egegegegysysysyszezezer használatos eszközökkel

• veveveveszszszszszélélélélélélélyeyeyeyeyeyeyekk

• Folylylylyamamamamamamatatatatatososososos vavavavavagygygygy inininintetetetetermrmrmrmitititittáló önkatéterezés?s?s?s?s?

Katéter rögzítéseKatéteeeerrrr rrrrööööööggggggzzzzzííííttttése

• https://www.youtube.com/watch?v=CM

i9KOqvIc

•••• hhhhtttttttttppppssss::///////wwwwwwwwwwwwww.youtube.comm/////wwwwwaaaaatttttcccchhhhh?v=CCCCCMMMMM

iiiiii999999KKKKKKKOOOOOqqqqqqvvvvvIIccccc


