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PÕIEKATEETRITEGA SEOTUD UROTRAKTI INFEKTSIOONIDE VÄLTMISE 
JUHEND 

 
EESMÄRK 
 
Juhend kehtestab ühtsed nõuded põie püsikateetritega seotud urotrakti infektsioonide 
vältimiseks eesmärgiga tagada patsientidele võimalikult ohutu ravi. Antud juhend ei käsitle 
põie ühekordset  ja vahelduvat kateteriseerimist. 
 
KEHTIVUS 
Juhend kehtib kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes, kus kasutatakse põiekateetreid. 
 
VASTUTUS 
Juhendi täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste meditsiini- ja õendusjuhid. Kontrolli 
käesoleva juhendi täitmise üle teostab infektsioonikontrolli teenistus. 
 
TEGEVUSKIRJELDUS 
 
1. Mõisted 
Kusepõie kateteriseerimine - elastse toru (põiekateetri) viimine kusepõide läbi ureetra uriini 
eemaldamiseks põiest.  
Kateetersüsteem - põiekateetrist, kogumistorust ja –kotist koosnev süsteem uriini 
eemaldamiseks põiest.  
On olemas kahte tüüpi kateetersüsteeme: 
1) eelühendatud kateetersüsteem - tehases ühendatud steriilne süsteem, mis koosneb 
põiekateetrist, kogumistorust ja -kotist. 
2) kateetersüsteem, mille puhul ühendatakse vahetult enne kateteriseerimist steriilsel 
laual omavahel steriilne põiekateeter, kogumistoru ja kogumiskott. 
 
2. Üldised nõuded 
2.1. Kätehügieen (Kätehügieeni juhend JKL- 98). 
2.1.1.  Käte antiseptika tehakse spetsiaalselt selleks ettenähtud alkoholilahusega enne ja 

pärast iga kontakti patsiendiga sõltumata sellest, kas kindaid kanti või mitte.  
2.1.2. Käte kontakti korral patsiendi vere ja teiste kehavedelikega tehakse käte antiseptika 

enne sama patsiendi teiste kehapiirkondade puudutamist.  
2.1.3. Silmale nähtava saastumise korral on vajalik hügieeniline kätepesu ja sellele järgnev 

käte antiseptika.  
2.1.4. Enne ja pärast isikukaitsevahendite kasutamist tehakse käte antiseptika, vajadusel 

pestakse käed. 
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2.2. Kinnaste kasutamine (Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise juhend  

JKL-52) 
2.2.1.  Alati kui on võimalik kokkupuude uriini või uriiniga saastunud tarvikutega kantakse 

kas lateks- või nitriilkindaid.  
2.2.2.  Kinnastatud käte kontakti korral patsiendi uriiniga vahetatakse kindad enne sama 

patsiendi teiste kehapiirkondade puudutamist. Kindad eemaldatakse viivitamatult 
pärast patsiendi juurest lahkumist, puudutamata nendega esemeid ja pindu.  

 
  
2.3. Resistentsete mikroorganismidega koloniseeritud/infitseeritud patsientide 

isoleerimine (Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise juhend JKL-52) 
2.3.1. Mikroorganismide ülekandemehhanismil baseeruvaid isolatsioonikategooriaid 

rakendatakse alati koos standardsete isolatsiooniabinõudega. 
2.3.2. Konkreetsed haigused ja mikroorganismid, mille puhul tuleb rakendada 

mikroorganismide ülekandemehhanismidel baseeruvaid isolatsioonikategooriaid, on 
ära toodud Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise juhendis JKL-52. 

 
 
3. Põiekateetri kasutusnäidustused 
 
3.1. Võimalusel vältida põie kateteriseerimist. 
 
3.2.  Eemaldada põiekateeter esimesel võimalusel. 
 
3.3. Põiekateetri kasutamine on näidustatud: 
 
3.3.1. uriini äravoolu tagamiseks kuseteede obstruktsiooniga patsiendil 
 
3.3.2. diureesi mõõtmiseks kriitilises seisundis patsiendil 
 
3.3.3. perioperatiivselt järgnevatel põhjustel: 

3.3.3.1.  urogenitaaltraktiga seonduv operatsioon 
3.3.3.2. pika kestusega operatsioon (põiekateeter eemaldada koheselt postoperatiivses 

perioodis) 
3.3.3.3. patsient, kes vajab operatsioonil rohket infusiooni ja diureetiliste ravimite 

manustamist 
3.3.3.4.   uriinipidamatusega patsient 
3.3.3.5.   diureesi mõõtmiseks operatsiooni ajal 
 

3.3.4. uriinipidamatusega patsiendil sakraal- ja perineaallamatiste paranemise perioodiks 
 
3.3.5. pikaajalist immobilisatsiooni vajaval patsiendil (nt. selgroo ebastabiilne murd) 
 
 
3.4. Põiekateetri kasutamine ei ole näidustatud: 
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3.4.1. uriinipidamatusega patsiendil v.a punktis 3.3.3. ja 3.3.4. toodud juhul 
 
3.4.2. uriinikülvi või –analüüsi võtmiseks patsiendil, kes suudab reguleerida põietegevust 
 
3.4.3. postoperatiivselt üle ühe ööpäeva v.a. patsient, kes ei suuda reguleerida põietegevust 

ja kellel on vajalik diureesi mõõtmine 
 
3.4.4. epiduraalanesteesia ja –analgeesiaga patsiendil v.a punktis 3.3.3. toodud juhtudel 
 
 
3.5. Põie kateteriseerimise alternatiivid 
 
3.5.1. Kondoomkateeter on sobilik alternatiiv 

3.5.1.1.  adekvaatsetel uriiniäravooluhäireta meespatsientidel 
 
3.5.2. Mähkmete kasutamine on eelistatud 

3.5.2.1. uriinipidamatusega patsientide hoolduses 
 
3.5.3. Vahelduv kateteriseerimine on eelistatud   

3.5.3.1. pikaajalist kateteriseerimist vajavatel selgrootraumaga  patsientidel 
3.5.3.2. põie tühjenemishäirega patsientidel 
3.5.3.3. müelomeningotseele ja neurogeense põiega patsientidel 

 
 
4. Põiekateetersüsteemi valik 
4.1. Põiekateetri valikul (suurus või läbimõõt, materjal) lähtutakse iga patsiendi 

individuaalsetest vajadustest. 
4.2. Ükski kateetrimaterjal ei ole eelistatud v.a. põie püsikateetriga patsienditel, kellel 

esinevad sagedased põiekateetri obstruktsioonid. Nendel patsientidel võiks eelistada 
silikoonist põiekateetrit. 

4.3. Ureetratrauma ennetamiseks valitakse võimalikult väikese diameetriga põiekateeter, 
mis tagab uriini äravoolu. 

4.4. Antiseptikumide või  hõbedaioonidega impregneeritud põiekateetrite rutiinne 
kasutamine ei ole näidustatud. 

4.5. Soovitatav on valida eelühendatud kateetersüsteem (põiekateeter ühendatud 
kogumistoru ja -kotiga), sest selle kasutamine võib vähendada bakteruuria tekke 
tõenäosust. 

4.6. Eelistama peaks kateetersüsteemi, millel  on eraldi ühenduslüli uriinianalüüsi 
võtmiseks. 

 
 
5. Põiekateetri sisestamine 
5.1. Põie püsikateteriseerimist tohivad läbi viia vaid selleks koolitatud töötajad. 
 
5.2. Steriilsuse nõuded põie püsikateetri sisestamisel 
5.2.1. Enne kontakti patsiendiga tehakse käte antiseptika, vajadusel eelnevalt ka kätepesu. 
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5.2.2. Põie kateteriseerimise eelselt pestakse patsiendi intiimpiirkond voolava vee ja 
vajadusel seebiga. 

5.2.3. Enne kateetri sisestamist puhastatakse perineumi piirkond täiendavalt steriilse vee või 
limaskestadele mõeldud antiseptikumiga kasutades selleks steriilseid pintsette ja 
tupsuteid. 

5.2.4. Puhastatud ala kaetakse steriilse auguga linaga. 
5.2.5. Kateetri sisestamiseks kasutatakse steriilseid kindaid ja vajadusel steriilset 

klemmi/pintsetti. 
5.2.6. Kateteriseerimisel tuleb vältida põiekateetri kokkupuudet mittesteriilsete pindadega. 
 
5.3. Enne kateteriseerimist sisestatakse ureetrasse tuimastus/libestusgeeli   
5.3.1. Tuimastus/libestusgeeli kogus peaks olema vähemalt 5 ml. 
5.3.2 Oodatakse ära tuimastusgeeli toimimisaeg (5-10 minutit). 
5.3.3 Antiseptilise lubrikandi kasutamine pole näidustatud. 
 
5.4. Kateeter fikseeritakse sisestamise järgselt  
5.4.1. Kateetri sisestamise järgselt täidetakse kateetri balloon steriilse veega või 

glütseriiniga. 
5.4.2. Pärast kateetri sisestamist kinnitatakse kateeter kindlalt reiele. 
5.4.3. Kateteriseerimise järgselt teostatakse käte antiseptika ja vajadusel eelnevalt ka 

kätepesu. 
 
5.5. Põiekateetri kasutusnäidustus, kateetri tüüp ja paigaldamiskuupäev dokumenteeritakse 

õenduslukku. 
 
 
6. Põiekateetersüsteemi hooldus 
6.1. Kateetersüsteem tuleb hoida suletuna 
6.1.1 Kateetersüsteemi lekke või lahtiühendamise korral tuleb kogu süsteem välja vahetada. 
 
6.2. Kateetersüsteemiga tuleb tagada vaba uriini äravool põiest 
6.2.1. Põiekateetri ja kogumistoru niverdumist tuleb vältida. 
6.2.2. Kogumiskott peab alati paiknema allpool põietaset. 
 
6.3. Kogumiskoti tühjendamine 
6.3.1.  Kogumiskotti tuleb tühjendada regulaarselt vältimaks uriinikoti ületäitumist ja uriini  

tagasivalgumist põide.  
6.3.2.   Soovitav on kogumiskott tühjendada ka enne patsiendi pööramist või transportimist. 
6.3.3. Enne ja pärast kogumiskoti tühjendamist teostatakse käte antiseptika, vajadusel 

pestakse eelnevalt käed. Kogumiskoti tühjendamisel kantakse alati kindaid. 
6.3.4. Kogumiskoti tühjendamisel kasutatakse iga patsiendi puhul eraldi kogumisnõud või 

pestakse ja desinfitseeritakse kogumisnõu iga patsiendi järel. 
6.3.5. Vältida tuleks kogumiskoti sattumist põrandale. 
 
6.4. Kateetersüsteemi vahetus 
6.4.1. Rutiinne kateetersüsteemi vahetus pole vajalik, kuid kateetersüsteemi kasutamisel ei 

tohiks siiski ületada tootja poolt lubatud põiekateetri kasutusaega 
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6.4.2. Kateetersüsteem tuleb vahetada süsteemi lekke, lahtiühendumise, umbumise, samuti 
uroinfektsiooni tekkimise korral. 

 
6.5. Perineumi piirkonna hooldus 
6.5.1. Perineumi piirkonda tuleb igapäevaselt pesta voolava vee ja  vajadusel seebiga. 
6.5.2. Perineumi piirkonna puhastus antiseptiliste ja antibiootikumi sisaldavate vahenditega 

ei ole näidustatud. 
 
6.6. Põieloputus 
6.6.1. Põieloputus on näidustatud vaid põiekateetri obstruktsiooni korral verehüüvetega. 
6.6.2. Põieloputuse läbiviimiseks tuleb kasutada kateetersüsteemi, millel on eraldi  

valendik selleks otstarbeks.  
6.6.3. Kateetersüsteemi lahtiühendamine põieloputuse läbiviimiseks ei ole lubatud. 
6.6.2. Põieloputused antibiootikumide ja antiseptiliste lahustega ei ole näidustatud. 
 
6.7. Steriilsuse nõuded uriinianalüüsi võtmisel  
6.7.1. Enne kontakti patsiendiga teostatakse käte antiseptika, vajadusel eelnevalt ka kätepesu. 
6.7.2. Uriinianalüüsi ja –külvi võtmiseks on eelistatud kateetersüsteem, millel on spetsiaalne 

ühenduslüli (sampling port) analüüside võtmiseks.  
6.7.3. Enne analüüsi võtmist puhastatakse ühenduslüli desinfektandiga. 
6.7.4. Analüüsi võtmiseks kasutatakse steriilset nõela või kanüüli. 
 
7. Kateetersüsteemi eemaldamine 
7.1. Põiekateeter eemaldatakse koheselt peale kasutusnäidustuse lõppemist. 
7.2. Enne kontakti patsiendiga tehakse käte antiseptika, vajadusel eelnevalt ka kätepesu. 
7.3. Pannakse kätte mittesteriilsed kindad. 
7.4. Tühjendatakse kateetri balloon. 
7.5. Eemaldatakse kateeter kusepõiest. 
7.6. Dokumenteeritakse haiguslukku kateetersüsteemi eemaldamise kuupäev. 
 
8. Antibiootikumprofülaktika 
8.1.  Põiekateetriga seotud infektsioonide vältimiseks antibiootikumprofülaktikat ei 

kasutata. 
 
 
9.   Järelvalve 
9.1.   Järelvalvet teostab Infektsioonikontrolli teenistus. 
 
 
10.  Personali koolitus 
10.1.  Nosokomiaalsete infektsioonide alast täiendkoolitust Kliinikumis korraldab  

Infektsioonikontrolli teenistus. 


