B. BRAUN
LEPŠÍ PÉČE

PRÍRUČKA
PRE PACIENTOV

NEZADRŽIAVAJTE TO,
ČO VAŠE TELO NEPOTREBUJE
S Actreen® žijem naplno

INTERMITENTNÁ KATETRIZÁCIA MOČOVÉHO MECHÚRA
je v súčasnosti metódou liečby chronickej močovej retencie. Ide o pravidelné
jednorazové vyprázdňovanie močového mechúra pomocou močovej cievky. Tento spôsob
vyprázdňovania močového mechúra sa najviac približuje fyziologickému stavu vylučovania
moču z organizmu.
Zavádzanie cievky u pacientov, najmä pacientov ohrozených infekciou (so zníženou
imunitou), sa aplikuje v nemocničnom prostredí. Vo väčšine prípadov však nie je sterilné
prostredie nutné. Intermitentnú močovú katetrizáciu zvládne po zaučení sám pacient
v domácom prostredí. Tam, kde to nie je z rôznych dôvodov možné, môže výkon aplikovať
zdravotnícky personál, alebo aj rodinný príslušník. Katétre pre intermitentnú katetrizáciu sú
k dispozícii tak pre mužov, ako aj pre ženy.
Pravidelnosť je pre zdravie kľúčová
Ak Vám lekár naordinoval liečebnú metódu, intermitentnú katetrizáciu, je veľmi dôležité
riadiť sa jeho pokynmi. Túto liečebnú metódu lekár zvolil z viacerých dôvodov:
 čo najviac sa priblížiť fyziologickému stavu vylučovania moču z organizmu
(štandardne sa tak deje 4-6 krát denne),
 odstrániť nežiaduci reziduálny (zvyškový) moč,
 ochrániť pacienta pred vysokým rizikom častých infekcií močových ciest.
Hlavným dôvodom je však ochrániť pacienta pred zlyhaním obličiek,
čo vedie k absolvovaniu dialýzy, prípadne až k následnej smrti.
Je veľmi dôležité dodržiavať všetky stanovené inštrukcie a odporúčania lekára a riadiť
sa nimi, a taktiež vykonávať predpísanú intermitentnú katetrizáciu (samocievkovanie)
pravidelne, ako Vám bolo naordinované. Bez toho, aby ste zmenu vopred odkonzultovali
s lekárom, nesmiete tento spôsob vyprázdňovania močového mechúra, samocievkovanie,
svojvoľne ukončiť či zameniť za inú zdravotnú pomôcku, napr. permanentný katéter, vložky,
plienky, urinálne kondómy. Mohlo by to viesť k zhoršeniu zdravotného stavu či
už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte.
Život bez obmedzení
Život pacientov s retenciou moču, ktorým bolo odporúčané cievkovanie, môže u niekoho
vzbudzovať obavy, ale vďaka moderným Actreen katétrom ide o jednoduchý a bezbolestný
spôsob vyprázdnenia močového mechúra. Cievkovanie vyprázdňuje močový mechúr
kompletne a efektívne. Moderný dizajn cievok Actreen umožňuje jednoducho a diskrétne
ich zbaliť na cestu a použiť všade tam, kde by ste za normálnych okolností vyprázdňovali
močový mechúr prirodzenou cestou.
To znamená, že môžete cestovať, pracovať a naďalej žiť Váš normálny aktívny život.

VYBERAJTE Z KOMPLEXNÉHO PORTFÓLIA
poťahovaných močových katétrov B. Braun Actreen®
Nároky na vlastnosti a používanie katetrizačných pomôcok sa môžu u mužov, žien a detí
mierne líšiť, preto je výhodou, keď si každý môže vybrať katéter a príslušenstvo presne
podľa seba. Nižšie uvádzame základný prehľad dostupných katétrov radu Actreen®.
Detailné informácie, ako je typ, priemer katétra alebo kód SÚKL nájdete na actreen.cz,
actreen.sk alebo telefonujte na Actreen linku. Radi vám s výberom poradíme.
Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na použitie, keďže tento obsahuje
dôležité informácie o rizikách spojených s používaním zdravotníckej pomôcky.
Actreen® Hi-Lite Cath
Actreen® Hi-Lite Set
Variabilný katéter so zberným vreckom
s kapacitou jedného litra alebo bez
zberného vrecka. Katéter je vďaka svojej
dĺžke a špeciálnemu zakončeniu vhodný
najmä pre mužov.

Actreen® Mini Cath
Actreen® Mini Set
Katéter určený predovšetkým ženám
disponuje používateľsky komfortnou dĺžkou
len 9 cm. Vo variante so zberným vreckom
s kapacitou 700 ml, aj bez.

Actreen® Glys Set
Katéter je napojený na zberné vrecko
s odmernou ryskou. Vďaka špeciálne
upravenému dizajnu je tento katéter
vhodný najmä pre používateľov so
zníženou obratnosťou.

Actreen® Lite Cath
Vhodné pre všetkých používateľov, vrátane
používateľov so zníženou obratnosťou.

Neviete, ktorý typ katétra si zvoliť? POŽIADAJTE O VZORKY ZDARMA.
Stačí zavolať na Actreen linku B. Braun: +421-910 123 449

www.zelenahviezda.sk

Actreen Linka B. Braun
+421-910 123 449

Informačná linka pre katetrizujúcich sa pacientov
Prevádzka pacientskej linky počas
pracovných dní v čase 9–16 hod.
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