REN
INTERMITTERENDE
KATETERISERING
– for deg som er mann

Vannlatingsproblemer er noe som
kan ramme hvem som helst, når som
helst. Dette heftet er til deg som har
problemer med å tømme blæren på
normalt vis og som har fått hjelp av
LoFric.
Heftet med instruksjoner er tenkt
som et supplement til det du tidligere
har lært på sykehuset. Det kan også
brukes som en ”oppslagsbok”.
I den første tiden kan det oppstå
situasjoner hvor det vil være behov
for oppfriskning av kateteriseringsmetoden.
Ren Intermitterende Kateterisering
(RIK) - selvkateterisering er en metode
som hjelper deg å håndtere vann
latingsproblemene dine. Det finnes
mange fordeler med metoden.
Det gir deg større frihet å styre
blæretømmingen selv, på en ren
og skånsom måte. Dette ønsker vi
at skal gi deg en bedre livssituasjon
og øke livskvalitet din.
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HVA ER REN
INTERMITTERENDE
KATETERISERING?
Ren Intermitterende Kateterisering
(RIK) er en metode som innebærer
at urinblæren tømmes regelmessig
med et engangskateter.
Metoden er effektiv uavhengig
av om problemet er å lagre eller
tømme urin. Selv om det kan føles
rart i begynnelsen, er det trygt
og smertefritt.

Slik fungerer RIK
RIK innebærer at et kateter med
jevne mellomrom føres inn i urin
blæren slik at all urin renner ut.
Dette gjør at urinblæren tømmes
tom. Når urinblæren er tom, trekkes

katetret ut og kastes. De fleste
lærer seg å kateterisere raskt og
enkelt. Med litt trening tar det
kun noen minutter.
Det virker kanskje litt skrem
mende, vanskelig eller kanskje
bare ubehagelig. Men som alt
annet, øvelse gjør mester.
Tusenvis av menn, kvinner og
barn rundt om i verden kateteri
serer seg fire til seks ganger hver
dag. Deres erfaringer er at det
løser mange problemer og gjør
livet mye enklere.

RIK med engangskateter har
mange fordeler:
• Beskytter nedre og øvre urinveier
• Når urinblæren er tom, reduseres
risikoen for urinveisinfeksjon
• Bedre livskvalitet ved å redusere
inkontinens og andre komplikasjoner
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ÅRSAKER TIL
VANNLATINGSPROBLEMER
Mange sykdommer og skader kan
ramme urinveiene og påvirke evnen
til å tømme urinblæren. Man deler
disse i to grupper, problemer med
å lagre urin og tømme urin.
Vanskeligheter med å lagre urin
kan innebære urinlekkasje eller
hyppig vannlatingstrang.
Vanskeligheter med å tømme
urinblæren kan innebære at urin
blæren ikke kan tømmes eller at
den tømmes ufullstendig.
Det er ikke helt uvanlig at man har
problemer både med lagringen
og tømmingen av urin.

Noen årsaker kan være:
• Forandringer i urinrøret, f.eks.
forstørret prostata
• Innsnevring i urinrøret
• Nevrologisk sykdom, f.eks.
Multippel Sklerose (MS)
• Nedsatt kraft i blæremuskelen
• Komplikasjoner etter operasjon
i underlivet
• Skader/sykdommer, f.eks.
ryggmargsskade
• Medfødt misdannelse, f.eks.
ryggmargsbrokk
• Diabetes
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URINVEIENE
OG HELSEN
Friske, fungerende urinveier er ikke
bare viktig for at vi skal ha det bra,
det er faktisk en livsnødvendighet.
Nyrene har to hovedoppgaver;
å fjerne avfallsstoffer fra blodet
og regulere salt- og vannbalansen
i kroppen. Nyrene renser ut avfalls
stoffer i form av urin. Urinen renner
ned til urinblæren som fungerer
som et reservoar. Selve urinblæren
er egentlig en stor muskel som kan
utvide seg og trekke seg sammen.
Når den trekker seg sammen pres
ses urinen ut i urinrøret, men først
må urinen passere lukkemuskelen.
Den er en muskel nedenfor urin
blæren som fungerer som en
sikkerhetsventil, og enten er den

stengt eller åpen. Når den er åpen
kan urinen renne ut og ned i toa
lettet. Urinblæren skal tømme seg
helt tom etter vannlating. Mengden
urin varierer fra person til person,
men normalt 200–400 ml per
gang, 1-2 liter per døgn og normalt
5-7 ganger per døgn.

Prostata

Endetarm

Urinblære
Indre lukkemuskel
Ytre lukkemuskel
Urinrør

Nyre
Nyrebekken
Urinleder

Urinblære
Indre lukkemuskel
Prostata
Ytre lukkemuskel
Urinrør
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NYTTIG Å
VITE OM
TAPPEKATETER
Som så mye annet i livet er det
avgjørende med en god start.
Dette gjelder også når du begynner
med selvkateterisering. Derfor er
det viktig å velge et kateter som er
tilpasset dine behov og din livsstil.
De fleste foretrekker katetre som
er skånsomme i bruk og enkle å
føre inn. Like viktig som en god
start, er det å tenke langsiktig.
Både på kort og lang sikt er over
flaten på katetret viktig. Hver kate
terisering er en belastning på urin
røret. Det merkes kanskje ikke i
begynnelsen, men med tiden legges
den ene belastningen til den andre
og på sikt kan det oppstå alvorlige
komplikasjoner.

Derfor er det svært viktig å bruke
et kateter med lav friksjon allerede
fra starten. LoFric® er et tappe
kateter med en helt unik og viten
skapelig testet overflate som er
gir minimal friksjon.

Det ytterste laget av katetret består av
et tynt lag PVP som sammen med salt/
substans, i riktig konsentrasjon, binder
vann til kateteroverflaten. Dette sikrer at
kateteroverflaten forblir glatt og skånsom
gjennom hele kateteriseringen.

Katetertupper
Nelaton med rund tupp er den mest
vanlige og foretrukne katetertuppen.
Tiemann kateter (kateter med bøyd
tupp) kan være praktisk å bruke
ved innsnevring i urinrøret, f.eks.
ved forstørret prostata. Den bøyde
tuppen kan lettere passere forbi
hinderet.

Nelaton

Tiemann

Kateterøyne
som urinen
tømmes
gjennom
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SLIK
UTFØRES RIK

1. Vask hendene med såpe og vann
både før og etter kateteriseringen.
Berør så lite som mulig etter at
du har vasket hendene og før du
kateteriserer deg.

2. Løft penis opp mot magen slik
at urinrøret rettes ut. Før katetret
langsomt inn i urinrøret. Når urinen
begynner å renne, føres katetret
enda et par centimeter inn.

3. Når urinen begynner å
renne gjennom katetret,
holder du penis nedover
i vanlig stilling igjen.

4. Trekk katetret langsomt et lite
stykke ut når urinen har sluttet å
renne. Hvis urinen begynner å renne
igjen, venter du til det har sluttet,
før du trekker katetret helt ut.
Nå er urinblæren helt tom.

Et Tiemann kateter med bøyd
tupp krever en spesiell teknikk
ved kateterisering.

1

2
1. Noter deg hvor merket på
konnektoren befinner seg i
forhold til katetertuppen når du
fører katetret inn. På den måten
sikrer du at katetertuppen vender
riktig vei under kateteriseringen.
2. Pass på at katetertuppen
vender opp mot magen ved
innføringen av katetret og
under selve kateteriseringen.

Finn en stilling som passer
for deg og finn frem de
hjelpemidlene du trenger

Sitter du i rullestol og kateteriserer
deg, kan en urinpose eller
LoFric Hydro-Kit være til hjelp.
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LOFRIC - VALGET
DU ALLTID KAN
STOLE PÅ
Brukervennlige hydrofile tappe
katetre tilpasset din kropp for
skånsom og sikker langtids bruk.
LoFric Origo – brukervennlig og
sikker i en smart pakning
LoFric® Origo™ er et hydrofilt kateter
for menn designet for en trygg,
hygienisk og skånsom kateterisering.
Pakningen kan brettes og får plass
i lommen som gjør katetret diskret
og enkelt å ta med seg.
LoFric Origo har justerbar innførings
hylse som gir godt grep for en stabil
og trygg kateterisering. Katetret er
like skånsomt og trygt å sette inn
som å trekke ut. Det er klart til bruk
umiddelbart etter aktivering.

LoFric Hydro-Kit – alt i ett løsning
- sikker og enkel å bruke hvor
som helst
LoFric® Hydro-Kit™ er det komplette
hydrofile katetersettet. Med både
LoFric kateter, pose med saltvanns
oppløsning og urin oppsamlings
pose, blir du uavhengig av toalett
eller tilgang til rent vann.
LoFric Hydro-Kit gir deg frihet og
trygghet til å kateterisere deg
uansett hvor du er. Katetret er klart
til bruk umiddelbart etter aktivering.
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Slik bruker du LoFric Origo

1 A-B. Aktiveres
umiddelbart, er alltid
friskt og klart til bruk.
Alt som trengs er
et lett trykk, så er
LoFric Origo aktivert
med saltvannsoppløsningen.

A

B

2. Trekk fliken nedover
for å åpne pakningen.

3. Den selvklebende
fliken på baksiden
gjør at pakningen
enkelt kan festes
på en tørr og ren
overflate.

4. Den justerbare
innføringshylsen
gir bedre grep og
kontroll, og gjør
at du slipper å
berøre selve
katetret.

5. Kan brettes og får
plass i lommen. Brett
pakningen og bruk
utstanset åpning for
å holde katetret
sammenbøyd.
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Slik bruker du LoFric Hydro-Kit

1. Hold pakningen
med katetret pekende
ned. Brett vannposen
inne i pakningen og
trykk. La saltvanns
oppløsningen renne
ned til katetret.

2. Snu pakningen
opp-ned og la salt
vannsoppløsningen
renne ned i
oppsamlingsposen.

3. Bruk løkkene ved
”A” for å åpne slik at
tuppen på katetret
kommer frem.

4. Bruk løkkene
ved innrykket ”B/C”
for å åpne. Delen
merket ”B” kan
brukes som
innføringshylse.

5. Trekk katetret forsiktig
ut av pakningen til
konnektoren stopper
for å forsegle mellom
katetret og urin
oppsamlingsposen.
Kateteriser.

6. Dytt katetret tilbake i
urinoppsamlingsposen.

7. Før urinoppsamlings
posen kastes, tømmes
den gjennom den
smale åpningen
eller knyt en fast
knute for å lukke urin
oppsamlingsposen
og riv i riveslissen
som vist på tegningen.
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GODE RÅD
& TIPS
Drikke
Kroppen trenger vanligvis 1,5 til
2 liter væske om dagen. Væsken
gjør at urinblæren får en gjennom
skylling som reduserer risikoen for
urinveisinfeksjoner.

Avfallssortering
LoFric Origo og LoFric Hydro-Kit
sorteres som restavfall. Kartongen
sorteres som papiravfall.
LoFric Origo og LoFric Hydro-Kit
pakningene sorteres som plast.
bortskaffes som plastaffald.

Før du kateteriserer deg
Prøv å tisse på vanlig måte før du
begynner kateteriseringen. Slapp
av i bekkenbunnen og forsøk å la
være å presse med magemusklene.

Antall kateteriseringer
En uroterapeut/sykepleier gir deg
råd om hvor ofte du bør katete
risere deg (vanligvis fire til seks
ganger om dagen). Dette varierer
fra person til person og avhenger
av typen blæreproblem, hvor
mye du drikker, hvor mye urin du
produserer, og om du kan tisse
uten kateter. Som en generell regel
bør urinblæren ikke inneholde
mer enn 400 ml urin. For å unngå
komplikasjoner er det viktig at
du følger instruksjonene du fikk
under opplæringen.

Tøm tomt
Dette kan oppnås ved å endre
kroppsstilling mens katetret
fremdeles er inne i urinblæren.
Trekk katetret langsomt ut for å
få med all urinen. Ikke gjør det
for raskt. Hvis det er resturin i
blæren, er risikoen større for
urinveisinfeksjoner. Den beste
tømmingen får du når du sitter
eller står.

Problemer med å føre
inn katetret
Hvis du er anspent når du skal
kateterisere deg, kan lukke
muskelen rundt urinrøret stramme
seg og gjøre det vanskeligere å
føre inn katetret. Ikke press inn
katetret.
Finn en god stilling, host litt og
slapp av. Prøv å føre inn katetret
på nytt. I begynnelsen av behand
lingen kan det forekomme blod

i urinen eller på katetret. Dette
skyldes ofte irritasjon av urinrøret.
Det går vanligvis fort over, men
kontakt uroterapeuten eller syke
pleieren din hvis du er usikker.

Urinveisinfeksjoner
Det er vanlig at de som bruker
kateter, har flere bakterier enn
normalt i urinen. Har du symptomer
på urinveisinfeksjon (UVI), for
eksempel feber, smerter ved tøm
ming av blæren, sterk vannlating
strang, ryggsmerter eller blod i
urinen, kontakter du lege for videre
undersøkelse. Det er viktig å ta
urinprøve ved mistanke om urin
veisinfeksjon, slik at du får riktig
type antibiotika. Videre er det
viktig at du bruker antibiotika
bare hvis du har symptomer fra
urinveiene, og ikke hvis urinen
bare har forhøyede bakterieverdier.
Dette beskytter deg mot farligere,
resistente bakterier.

På reisefot
Ta med deg katetre og hjelpe
midler når du skal ut å reise.
Det er dessverre ikke uvanlig at
bagasje havner på avveie på
flyreiser, så ha derfor alltid med
deg katetre for noen dager i
håndbagasjen. For å forenkle
tollkontrollen kan du bestille en
hjelpemiddelattest hos urotera
peuten eller sykepleieren din eller
kontakte Wellspect.

God hygiene
Vask nedentil anbefales en gang
per dag. Håndsprit kan med fordel
benyttes når du kateteriserer deg
på et offentlig toalett.

Bestill reisesett eller reisedokument på

wellspect.no
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HVORDAN
KAN RIK LØSE
PROBLEMENE
DINE?
Forbedre livskvaliteten
Når risikoen for urinveisinfeksjoner
og/ eller lekkasje reduseres, kan
du i større grad leve et normalt liv
uten frykt for sjenerende urinlukt
eller våte klær. Dette kan gi deg
bedre kontroll og dermed økt
livskvalitet. Når urinblæren tømmes
helt tom, kan dessuten toalett
besøkene bli færre.

Nattesøvnen forbedres ved at du
slipper å stå opp flere ganger i
løpet av natten for å tømme urin
blæren. Det blir også færre toalett
besøk på dagtid, slik at du får mer
tid til andre ting.

Forebygge urinlekkasje og
sterk vannlatingstrang
Når du tømmer urinblæren helt
tom og regelmessig, kan du unngå
lekkasje og sterk vannlatingstrang.
En overfylt urinblære kan gi ukon
trollert lekkasje. Når urinblæren
ikke er helt tom, skal det bare en
liten mengde urin til før du må gå
på toalettet igjen.

Redusere risikoen for
urinveisinfeksjoner
Risikoen for urinveisinfeksjoner
reduseres når urinblæren tømmes
helt tom. For å hindre urinveis

infeksjoner bør man derfor tømme
blæren fullstendig med jevne
mellomrom.

Få tilbake blærefunksjonen
Ved å tømme urinblæren regel
messig, er det av og til mulig å
få tilbake en fullstendig og funk
sjonell tømming. Det er ikke
mulig for alle, men for en del og
ved visse sykdomstilstander kan
det være mulig å trene opp
blærefunksjonen igjen.

Spare tid
Noen bruker lang tid på å tømme
urinblæren eller de må på toalettet
igjen med en gang etter at de har
tisset.
RIK tar bare noen få minutter, og
du tømmer blæren helt tom.
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VIL DU VITE
MER OM LOFRIC
OG RIK?
• Lær mer om kroppen og
forskjellige diagnoser
• Forstå verdien av RIK
med LoFric
• Se instruksjonsfilmer
• Hør brukernes personlige
historier
Alt dette og mye mer finner du på
wellspect.no

Abonner på vårt blogg
og få de siste oppdateringene
direkte på mail.
Kontakt os
Hvis du vil vite mer eller lurer på
noe angående LoFric katetrene og
våre oppfølgingsprogrammer for
brukere, må du gjerne kontakte
oss direkte. Kundeservice 815 59 118.
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I Wellspect verdsetter vi menneskene
bak vår suksess som ledende leveran
dør av produkter for blære- og tarm
behandling og som hver dag endrer
livet for brukere av de velkjente produk
tene LoFric® og Navina™. Fra tusenvis
av brukere og helsepersonell over hele
verden som inspirerer til våre innovative
løsninger, vet vi at samarbeid er den
beste måten for å fremme utviklingen
av produkter og tjenester som gir
brukerne mer tid til å leve det livet
de ønsker. Basert på mer enn 30 års
utvikling og erfaring, har vi som mål
hver dag å gjøre en forskjell for alle
som har behov for våre produkter
og tjenester.
Wellspect. A Real Difference.
wellspect.no
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