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“Hygiene ist nicht alles,

aber ohne Hygiene ist

alles nichts”

Prof. Theodor Billroth

urodzony w Niemczech austriacki chirug i w Zurychu i w 

Wiedniu, twórca nowoczesnej chirurgii krtani, przełyku i jamy 

brzusznej. 

Autor znanych metod resekcji żołądka oraz podręcznika Die

allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie iener

Medizinpionier
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Zakażenia szpitalne – problem w Polsce. Mity czy 

dane?
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Farmakokinetyka antybiotyku- brak lub słaba 

penetracja do kości, martwicy, skóry i tkanki 

podskórnej, pęcherza moczowego dostępnych 

leków

FD – malejąca wrażliwość bakterii na 

antybiotyki

Trudności w eradykacji gronkowców 

MRSA/MSSA z przesionka nosa, malejąca 

wrażliwość na mupirocynę

Biofilm bakteryjny
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Punkty krytyczne zakażeń 



Płukanie 
antyseptyczne w 
warunkach bloku 

operacyjnego  

Jałowy preparat 
oparty o r-r Ringera
i poliheksanidynę

LavaSurge

Ostra rana: świeża rana -
w tym krwawienie, które 

leczy się w maksymalnym 
okresie 3- 4 tygodni

Rana przewlekła, na 
skutek negatywnych 
czynników o różnej 

etiologii proces gojenia 
nie kończy się w 4-5 tyg

Zawsze 
kontaminowana 
przez bakterie, 
zawsze biofilm

Poliheksanidyna z 
betainą

Prontosan

Rana-utrata ciągłości skóry lub błony śluzowej

Następuje złożony proces gojenia przywracający integralność tkanki

W oparciu o czas gojenia rany są klasyfikowane jako ostre lub przewlekłe
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Uro-Tainer ®

 Zestaw do płukania i pielęgnacji cewnika

Uro-Tainer ® przeznaczony jest do stosowania w przypadku cewnikowania 

nadłonowego i przezcewkowego  cewnikiem zakładanym na stałe



Uro-Tainer® – wskazania medyczne

Cewnikowanie dróg moczowych

Firma BBraun  zawsze ma na względzie dobro pacjenta i sytuacją idealną byłoby 

gdyby  pacjent nie wymagał cewnikowania.

Jednakże nie zawsze jest to możliwe, firma nasza w swoim portfolio posiada 

różne opcje pomagające pacjentom i personelowi medycznemu.

Oferujemy rozwiązania dotyczące opieki nad cewnikiem:

1 wybór : krótkotrwałe, cewnikowanie przerywane – gdy nie jest to możliwe, 

wówczas:

2wybór : długotrwałe cewnikowanie, najlepiej cewnikiem nadłonowym – gdy to 

również nie jest możliwe , wówczas:

3wybór : długotrwały cewnik przezcewkowy, zakładany na stałe.

Uro-Tainer ® przeznaczony jest do stosowania w przypadku 

cewnikowania nadłonowego i przezcewkowego  cewnikiem zakładanym 

na stałe”



Możliwe powikłania związane z długotrwałym cewnikowaniem:

 12% pacjentów szpitalnych i 4% pacjentów w domu posiada cewniki dróg 

moczowych stosowane długoterminowo1

 Cewnikowanie dróg moczowych trzykrotnie zwiększa zachorowalność 2

 U 75% pacjentów z cewnikiem założonym na stałe występuje jeden lub kilka 

nawracających problemów zdrowotnych 5

 U 44% hospitalizowanych pacjentów z cewnikiem następuje rozwój UTI w 

ciągu 72 godzin *3

 36% wszystkich zakażeń szpitalnych stanowią UTI*7 a 80% z nich pochodzi od 

cewnika założonego na stałe8

 …

*1 Stamm, 1998 /*2  Saint et al, 2005/ *3 Crow, 1988/ *4 Saint et el, 2005/ *5 Getliffe , 1994 / / * 7 Klevens, et al 2007/ *8 Saint et al 2008 /

U ok. 50% pacjentów z cewnikiem założonym na stałe występują inkrustacje 

cewnika 

Uro-Tainer ® – wskazania medyczne

Cewnikowanie długotrwałe



Inkrustacja Niedrożność & Zakażenie

Bacteria wytwarzają enzym    powodujący rozkład mocznika na:

Dwutlenek węgla (CO2)

(warunki bardziej zasadowe)

Wytrącanie się soli magnezu i wapnia z moczu

U ok. 50% pacjentów z cewnikiem założonym na stałe występują inkrustacje 

cewnika

Getliffe ,1996 

UREAZA

Amoniak (NH4)

Podwyższa pH
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Cewnikowanie długotrwałe



Możliwe powikłania związane z długotrwałym cewnikowaniem

U ok. 50% pacjentów z cewnikiem założonym na stałe występują inkrustacje 

cewnika 

Getliffe ,1996 
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Cewnikowanie długotrwałe



Uro-Tainer®: Produkt

Skuteczność

Cewnik przed wprowadzeniem



Uro-Tainer®: Produkt

Skuteczność

Cewnik przed stosowaniem UroTainer®

PRZED

Cewnik po stosowaniu UroTainer®

PO



Uro-Tainer®: Produkt

Sterylne, gotowe do użycia, jednorazowego system do płukania cewnika i 

pęcherza moczowego

System irygacyjny dla cewników pęcherza i dróg moczowych

do zwalczania inkrustacji oraz zakażeń układu moczowego.



Możliwe powikłania związane z długotrwałym cewnikowaniem :

Jak szybko namnażają się mikroorganizmy:

Pseudomonas 

aeruginosa

2h po założeniu 100% 
silikonowego cewnika

Foley 

Pseudomonas 

aeruginosa

18h po założeniu 100% 

silikonowego cewnika

Foley 

Uro-Tainer ® – wskazania medyczne

Cewnikowanie długotrwałe

http://www1.teachertube.com/viewVideo.php?title=Bacterial_Growth&video_id=15879


V1.0

Training Center

V1.0

Zapobieganie i leczenie ZUM (CAUTI)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


