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PTC- katetrin kotihoito-ohje 
 

PTC-dreeni on muovinen putki, joka on 

asetettu ihon ja vatsanpeitteiden läpi joko 

sappiteihin tai sappiteiden läpi ohutsuoleen. 

Dreenin tarkoituksena on saada sappineste 

virtaamaan esteettä ruoansulatuskanavaan, 

tai dreenin päässä pidettävään keräyspussiin. 

Toimenpiteen avulla helpotetaan 

sappinesteen kulkuesteen aiheuttamia oireita, 

kuten ihon keltaisuutta, kutinaa ja kipua. 

Mikäli dreenin päässä pidetään keräyspussia, 

tulee se kiinnittää hyvin ja varoa ettei dreeni 

pääse taittumaan kaksinkerroin. 

Dreeniä huuhdellaan 2 kertaa päivässä 

tavallisimmin 5 ml:lla keittosuolaa 

(NaCl 0,9 %). Tällä varmistetaan, ettei 

dreeni mene tukkoon. Huuhtelua 

varten tarvitset steriilin kertakäyttö-

ruiskun, huuhtelunestettä, korkin, 

sidetaitoksia ja teippiä. 

Tarvikkeita saat joko osastoltasi tai oman 

terveyskeskuksesi ilmaisvälinejakelusta. 

Dreenin huuhtelu 

 Pese kädet saippualla ja kuivaa 

huolellisesti. 

 Ota pöydälle valmiiksi huuhteluneste, 

ruisku ja varakorkki. 

 Ota huuhtelunestettä ruiskuun ja aseta 

ruisku takaisin suojapaperiin odottamaan 

käyttöä. 

 Avaa kolmitiehanan korkki kiertämällä, 

varoen koskettamasta kolmitiehanan ja 

korkin yhtymäkohtaa ja aseta se pöydälle 

yhtymäkohta ylöspäin. 

 Aseta ruisku kolmitiehanan aukkoon (kuva 

1). 

 Avaa kolmitiehana (kuva 2) osoittamaan 

asentoon. 

 Työnnä huuhteluneste hitaasti 

kolmitiehanan aukosta sisään 

kolmitiehanan ollessa auki ruiskuun ja 

dreeniaukolle päin (kuva 2). Älä vedä 

nestettä takaisin ruiskuun. Mikäli tuntuu 

kipua odota hetki ja jatka huuhtelua kivun 

mentyä ohi.  

 Sulje kolmitiehana ruiskuun päin kuvan 1 

osoittamaan asentoon ja ota ruisku - pois. 

 Kierrä vanha korkki kiinni. Samaa korkkia 

voi käyttää 3 päivää. 

Kuva 1 

 

Kuva 2 
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Dreenin juuren ja keräyspussin hoito 

 Huomioi päivittäin dreenieritteen määrää 

ja väriä. 

 Älä aseta keräyspussia dreenin 

sisäänmenoaukkoa korkeammalle, ettei 

sappineste liiku edestakaisin dreenissä. 

 Keräyspussi tulisi vaihtaa kerran viikossa. 

 Keräyspussi tyhjennetään pussin pohjassa 

olevalla painoventtiilillä. 

 Jos dreenin juuresta ei tule eritystä, ei se 

tarvitse erityishoitoa. 

 Dreenin päällä oleva taitos/teippi pitää 

vaihtaa, jos se kastuu vedestä tai 

dreeniaukolta tulevasta eritteestä. 

 Suihkussa voit joko ottaa dreenin päältä 

suojateipin pois ja suihkuttaa vedellä 

dreeniaukkoa, kuivata hyvin puhtaalla 

pyyhkeellä ja vaihtaa uuden taitoksen, tai 

peittämällä suojateipin esim. 

tuorekelmulla teipaten sen vesitiiviisti. 

 Suojateippi on vaihdettava vähintään 

kerran viikossa. 

 Jos dreenin juuri on kostea ja erittää 

nestettä, puhdista se vähintään kerran 

päivässä vedellä tai desinfioivaan 

nesteeseen kostutetulla sideharsolla tai 

pumpulisykeröllä. 

Yleistä 

 Voit liikkua ja työskennellä normaalisti 

yleiskuntosi mukaan. 

 Saunominen, uiminen ja kylpeminen on 

kielletty. 

 Dreenin hoito- ja huuhteluvälineet voi 

laittaa roskiin. 

 Ole varovainen, ettei dreeni tartu kiinni 

esim. nappeihin tai joudu kiristyksiin ja 

irtoa. 

 Jos sinulla on kysymyksiä dreenin 

hoidosta voit ottaa yhteyttä hoitavaan 

yksikköön. 

Ota yhteyttä, jos huomaat seuraavia 

muutoksia 

 Dreenin juuresta valuu runsaasti 

sappinestettä tai/ja dreeniaukolla on 

punoitusta, kuumotusta tai turvotusta. 

 Kuume yli 38ºC. 

 Iho kellastuu tai keltaisuus pahenee. 

 Ulosteet muuttuvat harmaiksi. 

 Huuhteluneste ei mene dreenistä sisään 

tai huuhdeltaessa valuu huuhtelunestettä 

iholle dreeniaukolta. 

 Pahoinvointia, oksentelua, kipua. 

 Dreenieritteen määrä vähenee 

huomattavasti tai sitä ei tule lainkaan. 

 Erite muuttuu veriseksi. 

 Epäilet, että dreeni on rikkoontunut tai 

poistunut paikoiltaan 
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