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PERAWATAN KATETER DI RUMAH 

 

PENGERTIAN: 

Cara membersihkan selang kateter pada pasien yang masih dipasang kateter selama 

dirumah, dilakukan oleh anggota keluarga. 

 

TUJUAN: 

1. Menjaga kebersihan sekitar kateter  

2. Memberikan rasa aman & nyaman untuk pasien.  

3. Mencegah resiko infeksi 

 

TATA CARA: 

1. Cuci tangan  
2. Letakkan perlak dibawah pantat. 
3. Atur posisi pasien senyaman mungkin 
4. Gunakan sarung tangan 
5. Basahi kapas  
6. Gunakan sarung tangan steril 
7. Basahi kasa dengan larutan betadin, kemudian diperas sampai lembab ( sampai 

apuh/Bahasa jawa) 
8. Bersihkan area pemasangan kateter dengan kasa betadin/tissue basah : 

- Pasien wanita : dimulai dari arah atas ke bawah (dari arah selangyang 
masuk di lubang saluran kencing kea rah kantong urin/urin bag) sekali 
usap, buang kasa/tissue dan dulang sampai bersih. 

- Pasien laki-laki : bersihkan ujung kateter (dimulai dari arah atas ke bawah 
(dari arah selang yang masuk di lubang saluran kencing kea rah kantong 
urin/urin bag) sampai sepanjang 10 cm dengan arah melingkar ke luar, 
sekali usap, buang kasa/tissue dan dulang sampai bersih. 

9. Ambil perlak 
10. Kembalikan posisi pasien 
11. Lepas sarung tangan, buang 
12. Bereskan peralatan 
13. Cuci tangan 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

1. Kebersihan kateter :  

- Area di sekitar kateter perlu dibersihkan perlahan sebanyak 2 kali sehari 

dengan sabun dan air.  

- Bersihkan juga kotoran dan krusta yang terbentuk pada kateter atau daerah 

di sekitar kateter,  

- Ganti perban atau plester kateter setiap kali kateter dibersihkan. 

- Pastikan letak dan fiksasi kateter terjaga tetap baik setiap kali membersihkan 

kateter. 
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2. Pengosongan kantung urine atau botol drainase secara berkala : 

- Buka katup saluran keluar urine pada kantung urine atau botol drainase,  

- Buang urine ke dalam toilet.  

- Bilas kantung urine atau botol drainase dengan air mengalir,  

- Tutup kembali saluran keluar urine.  

3. Kebersihan kantung urine : 

- Bersihkan kantung urine atau botol drainase setiap hari pada malam hari.  

- Ganti kantung urine setiap 10 hari dan pastikan kantung telah dikemas 

dengan baik sebelum dibuang. 

4. Hal yang penting diperhatikan : 

- Pastikan posisi kantung urine selalu berada di bawah vesika urinaria.  

- Hindari menekuk selang kateter dan cuci tangan sebelum sesudah 

memegang kateter.  

- Selang kateter diganti setiap bulan. 

- Pasien juga harus diberikan edukasi mengenai perubahan gaya hidup yang 

harus dilakukan.  

- Pasien perlu merawat kateter secara rutin dan meminimalkan gerakan yang 

dapat membuat kateter berpindah tempat, terlepas, atau tersumbat. 

- Pasien dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 2–3 liter sehari kecuali 

bila dokter menyarankan untuk membatasi asupan cairan.  

- Mencuci tangan sebelum menyentuh area insersi kateter 
 

RISIKO DAN EFEK SAMPING: 

Kunjungan dapat dilakukan lebih cepat jika pasien mengalami komplikasi, seperti 

kateter terlepas, urine merembes dari titik insersi terus menerus, migrasi kateter, dan 

sebagainya.  

Pemasangan kateter suprapubik dapat mengakibatkan beban mental terhadap pasien, 

sehingga konsultasi dengan psikiater mungkin diperlukan 

 

 

SCAN ME 

https://www.alomedika.com/kapan-terakhir-kali-anda-mencuci-tangan-pentingnya-kebersihan-tangan-anda

