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Munuaiseen laitetun katetrin vaihto

Sinulla on munuaisaltaaseen laitettu katetri,
joka pitää vaihtaa.
Varaa toimenpiteessä käyntiin aikaa 2 tuntia.
Katetrin vaihto kestää noin 1 tunnin.
Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta,
voi päästä tutkimukseen ennen sinua.
Katetrin vaihtaminen ei yleensä vaadi
vuodelepoa ja voit lähteä toimenpiteen
jälkeen kotiin.
Joskus vuodelepo on tarpeen, joten varaudu
jäämään vuodeosastolle toimenpidepäiväksi.
Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on
yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää
toimenpiteestä.

Ennen toimenpidettä






Käy laboratoriokokeissa saamasi ohjeen
mukaisesti.
Ohjeen on antanut sinua hoitava
poliklinikka tai osasto.
Jos olet raskaana tai epäilet olevasi
raskaana, ota mahdollisimman pian
yhteyttä siihen poliklinikkaan tai
osastoon, josta sinut lähetettiin
tutkimukseen.

Lääkkeet
Sinua hoitava lääkäri antaa sinulle erilliset
ohjeet etukäteen, jos
 käytät veren hyytymiseen vaikuttavia
lääkkeitä
 sinulla on insuliinilla hoidettava diabetes.
Jos et ole saanut ohjeita, ota yhteyttä siihen
poliklinikkaan tai vuodeosastoon, josta sinut
lähetettiin toimenpiteeseen.


Jos sinulla on diabetes, jota hoidetaan
tableteilla, ota diabeteslääkkeet vasta
toimenpiteen jälkeen, koska et saa syödä
ennen toimenpidettä.



Ota muut lääkärin määräämät lääkkeet
normaalisti pienen vesimäärän kanssa.

Toimenpiteen aikana
Ennen toimenpidettä saat antibioottia
osastolla tai toimenpiteen yhteydessä.
Toimenpiteen tekevä lääkäri vaihtaa uuden
katetrin vanhan katetrin kautta.
Apuna käytetään röntgenlaitetta.

Älä syö tai juo aamulla ennen
toimenpidettä.
Ole vähintään 4 tuntia ilman ruokaa ja
juomaa.
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Toimenpiteen jälkeen
Sinua hoitava, toimenpiteeseen lähettänyt
lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan sinun on
käytettävä katetria.
Se aika, jonka katetri on paikallaan, on
jokaisella erilainen.
Katetri on vaihdettava vähintään 3 kuukauden
välein.
Sinut toimenpiteeseen lähettänyt poliklinikka
tai vuodeosasto varaa sinulle ajan katetrin
vaihtoa varten.
Sinun ei itse tarvitse huolehtia ajan
varaamisesta.
Saat tiedon ajasta ajanvarauskirjeellä.

Jos sinulle tulee kysyttävää katetrista, kysy
siltä poliklinikalta tai osastolta, joka lähetti
sinut toimenpiteeseen.

Ota huomioon
Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.
Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.
Peru aika, jos et pääse tulemaan.
Jos et peru aikaa, sinulta peritään
sakkomaksu.

Varo kotona, ettei katetri tai virtsapussin
letku tartu kiinni mihinkään ja lähde sen
vuoksi pois paikaltaan.
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