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Jyväskylän kaupunki 
Avosairaanhoito 
 

 
IHON  LÄPI  ASETETUN  VIRTSARAKKOKATETRIN  ELI                          
CYSTOFIX:N  HOITO-OHJE   
Katetrilla varmistetaan virtsan esteetön kulku ulos virtsarakosta. Tämä hoito voi olla väliaikainen tai 
pysyvä. Katetri pysyy rakossa nestepallon avulla ja se on hyvä kiinnittää myös vatsan ihoon teipillä. 
Katetri vaihdetaan terveyskeskuksessa noin kuuden kuukauden välein tai tarvittaessa aikaisemmin. 
Virtsapussit ja sidostarpeet saat terveyskeskuksen hoitotarvikejakelusta. 

Syö normaalisti ja juo 1,5-2 litraa nesteitä päivässä ellei sinulla ole muun sairauden takia nesterajoi-
tusta. Runsaalla nesteiden nauttimisella ehkäistään tulehduksia ja katetri pysyy paremmin auki. Ka-
tetri ei estä liikkumista ja ulkoilua. 
Puhtaus 

• Tulehdusten välttämiseksi kädet pestään ennen ja jälkeen katetrin käsittelyn. 
• Katetrin juuri suihkutetaan tai puhdistetaan puhtaalla kostutetulla taitoksella päivittäin. 
• Katetria käyttävä voi saunoa, mutta ei saa uida eikä kylpeä ammeessa. 
• Jos katetrin juuresta on eritystä juurella pidetään ohutta ja ilmavaa taitosta ja annetaan ilma-

kylpyjä. 
• Jos juuresta ei tule eritystä, kiinnitetään katetri ihoon suojakalvolla. 

 
Virtsankeräyspussi 

• Tyhjennetään riittävän usein avaamalla pussin pohjassa oleva hana ja valuttamalla pussi    
tyhjäksi. 

• Virtsankeräyspussi ja korkki vaihdetaan pari kertaa viikossa. 
o Vältetään koskemasta keräyspussin letkun päähän sekä rakosta tulevan katetrin kork-

kiin, jotta ne pysyisivät mahdollisimman puhtaina. 
• Seurataan, ettei virtsaletku ole kiertynyt , mutkalla tai taittunut. 
• Kiinnitetään tarranauhalla reiteen tai erityiseen pussiin / telineeseen rakon tason alapuolelle. 

Nestetasapaino 
• Päivittäinen nestemäärä noin 2 litraa (vettä, mehua, teetä, kahvia, maitoa jne.) pitää katetrin 

auki ja ehkäisee tulehduksia virtsateissä. 
• HUOM: nesterajoitus sydämen vajaatoimintaa sairastavilla !  

 
Liikkuminen 

• Katetri ei ole este liikkumiselle ja ulkoilulle. 

Hoitovälineet 
• Hoitotarvikkeet potilas voi ostaa apteekista tai hoidon pitkittyessä saada ne                            

hoitotarvikejakelusta maksutta. 

Ota yhteys terveyskeskukseen jos 
1. Virtsaa ei tule keräyspussiin, on alavatsakipuja tai virtsaamisen tarve (katetri voi olla tukossa) 
2. Virtsa muuttuu pahanhajuiseksi (merkki tulehduksesta) 
3. Virtsa muuttuu veriseksi 
4. Sinulla on kuumetta, alavatsa- tai selkäkipuja 
5. Katetri irtoaa tai menee poikki 
 


