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Intermitentní katetrizace 

močového měchýře 
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Intermitentní  katetrizace 
 

 = pravidelné vyprazdňování  

močového měchýře cévkou  

 

 
 

 



Proč  IK?  



 

  

  

• distenze zapříčiňuje ischémii sliznice  

 

• Ischémie usnadňuje invazi baktérií do organismu pacienta 

 

• IK  zajišťuje nízké hodnoty intravezikálního tlaku 



 

  

                            Historie IK    
 

 

Guttmann a Frankel  (II. světová válka) 
- sterilní technika 
 
  

 

 

Lapides (1972)  

   - čistá technika  (ČIAK) 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 Čas. lék. čes., 122, 1983, s. 1135 - 1137 



Typy intermitentní katetrizace 

Sterilní  IK 

 



Čistá IK 



„Non-touch“  IK 



Klasifikace katétrů 

 

 



Nelubrikované katétry 

 

 



INTERMITENTNÍ AUTO/KATETRIZACE  



Hydrofilní katétr 



           INDIKACE   IK  
 

•  neurogenní dysfunkce močových cest  

  

 

 
 



Neurogenní dysfunkce 

 

 



           INDIKACE   IK  
 

• vrozené vývojové vady  

•  Infravezikální obstrukce  

•  radikální pánevní operace  

•  neovezika  

•  porod  

•  vliv farmak  

 

 

 
 



   SUBSTITUCE  m.m 

• parciální - cystoplastika 

• totální  - neovezika  



ILEO - CYSTOPLASTIKA  



       NEOVEZIKA 

 

• Ortotopická 

 

• Heterotopická 



ORTOTOPICKÁ   NEOVEZIKA 

 

 

 



HETEROTOPICKÁ NEOVEZIKA 



HETEROTOPICKÁ NEOVEZIKA 



HETEROTOPICKÁ NEOVEZIKA 







Nácvik IK na Urologické klinice VFN 

• Pacient je hospitalizován 

• Má negativní kultivaci moče 

• První vycévkování provede lékař 

• Edukaci provádí školená urologická sestra  

• Pacient je propuštěn domů, zná 

techniku,postup,komplikace  

• Má pomůcky a  kontakty na lékárnu/dodavatele 



TECHNIKA INTERMITENTNÍ  

AUTO/KATETRIZACE 





Kompenzační pomůcky při IK  s poruchou funkce horních končetin 



Použití Cath-handu, Ergohandu, kompenzační pomůcky na přidržení oděvu 





www.cus.cz 

 

• http://www.cus.cz/pro-odborniky/pro-

praxi/problematika-ciste-intermitentni-

katetrizace/ 

 

• www.prvnikrok.cz 
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Současná legislativa a úhrady –  

pravidla pro preskripci, 

  úhradové limity 

 

 

    

 
 

 

 



ZÁKON č. 369/2011 Sb. – úhradové limity 

• Zákon č. 369/2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů 

•  platnost od 1.4.2012 

 

Rozdíly oproti zákonu 48/1997 Sb. 

•  nově katetry zcela bez doplatku (dříve pouze úhrada 75 %) 

•  znovu také katetry zcela bez doplatku pro ženy (dříve nehrazeny vůbec) 

•  zachován finanční a množstevní limit na měsíc 

–  maximálně  50,- Kč / 1 ks 

–  maximálně  150 ks / 1 měsíc 

 
•  ponecháno schválení revizním lékařem 

 

 



Nutnost celoživotní systematické urologické 

dispenzarizace 

 Pacienti s neurogenními poruchami močového 
měchýře vyžadují systematickou celoživotní 
dispenzarizaci vzhledem k riziku komplikací 

 

 Charakter poruchy se může v průběhu života měnit 
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