Foley Kateter Takma ve Çıkarma Becerisi
KONU: Foley sonda takma ve çıkarma
AMAÇ: Bu eğtim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve
sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir.
GEREKLĐ ARAÇLAR: Steril eldiven, eldiven, steril kayganlaştırıcı, antiseptik solüsyon, Foley
kateter (uygun numarada), steril tampon, steril delikli örtü, tedavi muşambası, idrar torbası,
enjektör, %0.9 NaCl solüsyonu, delici-kesici atık kutusu. LM-061 Dişi Üretral Kateterizasyon Maketi, LM029 Erkek Üretral Kateterizasyon Maketi

DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ
1.GELĐŞTĐRĐLMESĐ GEREKĐR: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da
sırasında uygulanmaması
2.HENÜZ OLGUNLAŞMAMIŞ: Bazı basamakların tamamına yakınında uygulanmasında
eksikliklerin olması
3.YETERLĐ: tüm basamakları uygulayabiliyor fakat basamağın uygulanmasında eksikliklerin
olması ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması
4.ĐYĐ SEVĐYEDE: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması; fakat bazı basamaklarda eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması
5.USTALAŞMIŞ: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
Katılımcının adı-soyadı:
Eğitim tarihi:
BASAMAK
NO
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ĐŞLEM BASAMAKLARI
FOLEY KATETER TAKMA
Elleri yıkayınız.
Hastaya işlem hakkında bilgi veriniz.
Hastayı uygun pozisyon veriniz.
Kalçalarının altına tedavi muşambasını seriniz.
Eldivenleri giyiniz. (steril olmayan eldiven)
Antiseptikli tamponla penisi içten dışa doğru dairesel
hareketlerle siliniz. (erkek hasta)
Antiseptikli tamponla perine bölgesini önden arkaya tek bir
hareketle siliniz.(kadın hasta)
Eldivenleri çıkarınız.
Enjektöre %0.9 NaCl çekiniz.
Steril delikli örtüyü penis dışarıda kalacak şekilde
örtünüz.(erkek hasta)
Steril delikli örtüyü perine bölgesine ört.(kadın hasta)
Steril eldivenleri giyıniz.
Foley kateteri açınız.
Đdrar torbasını kateterin ucuna takınız.
Meatustan içeri kayganlaştırıcı maddeyi uygulayınız.
Penisi dik tutarak Foley kateteri meatustan içeri doğru
ilerletiniz.(erkek hasta)

UYGULAMA (1-5)*
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Pasif elin 1 ve 2. parmakları ile labiaları iki yana doğru
açarak
Foley
kateteri
meatustan
içeri
doğru
ilerletiniz.(bayan hasta)
Đdrar gelişini gözlemleyiniz.
Enjektörü kateterin balonla bağlantılı ucuna takarak 10 cc
sıvı ile şişiriniz.
Kateteri hafifçe çekerek yerinde olup olmadığını kontrol
ediniz.
Đdrar torbasını mesane seviyesinin altında yatak kenarına
asınız.
Kullanılan malzemeyi toplayınız.
Atık maddeleri uygun atık torbasına atınız.
Eldivenleri çıkarınız.
Elleri yıkayınız.

*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olması gerekmektedir. (en az 5
puan üzerinden 4 puan)
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FOLEY KATETERĐ ÇIKARMA
Yukarıda 1-5 nolu basamakları yapınız.
Enjektörü kateterin balonla bağlantılı ucuna takarak 10 cc
sıvıyı geri çekiniz.
Foley kateteri meatustan dışarı doğru kontrollü olarak çekip
çıkarınız.
Kullanılan malzemeyi toplayınız.
Atık maddeleri uygun atık torbasına atınız.
Eldivenleri çıkar.
Elleri yıkayınız.

*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olması gerekmektedir. (en az 5
puan üzerinden 4 puan)

