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 החטיבה

 לשכת המשנה למנהל המרכז הרפואי

 מרפאה אורולוגית 
 08-6245929פקס , 08-6403184 טלפון

 

  (CIC) של שלפוחית השתןצנתור עצמי 
 למטופל הדרכה

 

   שלפוחית השתן ותפקידה

 חלק האחורי של  האגןבהממוקם  שלפוחית השתן היא איבר שרירי דמוי שק    

  את השתן המסונן  בכליות נתמאחסו לאגור ולרוקן את השתן תפקידה של שלפוחית השתן הוא   

 הפרעה  בהתרוקנות של שלפוחית השתן

 הבאותסיבות העלולה להיגרם משלפוחית של ההתרוקנות ב ההפרע : 

o מחלות ופגיעות בשרירי השלפוחית ורצפת האגן 

o ניתוחים שונים בשלפוחית 

o תרופות שונות 

o הפרעות חסימתיות 

o כגון: סעיף של השלפוחית, פגמים אנטומיים בדרכי השתן המפריעים לריקון השלפוחית   

o .דלקות 

  עלולים להיגרם על כןהשריר להתכווץ וגורמים אלה פוגעים ביכולת: 

o  של השלפוחיתהתרוקנות בלתי מושלמת 

o ולהתפתחות זיהומיםובה לחיידקים שארית  שתן  גדולה בשלפוחית המהווה קרקע  ט 

o ן בשלפוחית(אצירת שתן )צבירת שת 

o במתן שתן תכיפותאו  היסוס 

o תחושת נפיחות בבטן תחתונה. 

  קבועות ואההפרעות  בהתרוקנות שלפוחית השתן יכולות להיות זמניות  

   בהפרעות ההתרוקנות הזמניות CICשל שלפוחית השתן צנתור עצמי 

  האגירה וההתרוקנות עד לחזרה תפקודית של השלפוחיתמאפשר ניטור וניהול מיטבי של שלבי 

 מנוע זיהומים ללסייע לשוב לחיים בריאים ונוחים ו, תקופת ההסתגלות לפעולה ת ההדרכה היא להקל אתמטר

 חוזרים בדרכי שתן.

  ציוד נידרש

 ( טימן-גברים, לנלטון -נשיםלצנתר בהתאמה לפי מרשם רופא) . 

 להחדרה קלה וידידותית ו הצנתר הוא חד פעמי, בעל מבנה עדין, מסוכך ומוכן לשימוש מידי 

 פדי גזה סטריליים 
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 החטיבה

 לשכת המשנה למנהל המרכז הרפואי

 חומר חיטוי אספטי ללא  אלכוהול 

 עם רגלית  מראת איפור בגודל בינוני - לנשים  

 מטפל יש צורך בכפפות סטריליות. בן משפחה או  - צנתור מתבצע על ידי אדם אחראם ה 

  לגבראופן הביצוע 

  ידיים במים וסבוןלרחוץ 
 אזור השופכה בתנועות סיבוביות של קצה הפין לחטא את    

 ישיבה   או שכיבה – תנוחה מתאימה לבחור  

 את עטיפת הצנתר מבלי לגעת  בקצה המוחדר לכיס השתן   לפתוח 

  ידיים שוב לרחוץ    

  לשופכהלהימנע ככל האפשר ממגע כלשהו בחלק הצנתר המוחדר 

 ק את איבר המין ביד אחת בהטיה כלפי מעלה במצב מאונךיהחזל 

 מתחילה זרימת שתןשדרך השופכה לשלפוחית שתן  עד את הצנתר  לאטר יהחדל  

 על מנת להבטיח התרוקנות מלאה. - משוך באיטיות את הצנתר כלפי חוץל - כאשר השתן מפסיק לזרום 

 א את הצנתריהוצלמפסיק לזרום ועצור עד שהזרם , יש לאך אם הזרם מתחדש   

  פעולההבסיום  לרחוץ ידיים. 

  ביצוע לאישההאופן 

 לרחוץ ידיים במים וסבון 

 מאזור השופכה לכיוון הנרתיק - מעלה למטהמלזור הנרתיק יאהיטב את   לחטא   

 לפתוח  את עטיפת הצנתר מבלי לגעת  בקצה המוחדר לכיס השתן 

     לרחוץ שוב ידיים 

  נחת רגל על כיסאשכיבה, ישיבה,  עמידה מעל  האסלה או ה נוחה:להשתמש בכל תנוחה ניתן 

 ללא מראה  אפשר לנסותלאחר רכישת מיומנות . הצנתר להחדרת המראבתחילה מומלץ להיעזר ב 

 לרחוץ ידיים  בסיום הפעולה. 

 .ביוםהצנתורים  מספראת ו הזמניםאת בהתאם לתכנן ו השתן כמות דוק את לבחשוב , ראשוניםהבימים 

 .רכל צנתושתן במ"ל   400 –  350היא בכמות של התרוקנות אידיאלית 

 

 בברכת בריאות טובה

 אורולוגיתצוות מרפאה 

 

 , ט"כ11.5.21עדכון אחרון: 


