
Suatu tindakan memasukan selang kateter 
ke dalam kandung kemih melalui uretra
dengan tujuan mengeluarkan urine

PEMASANGAN KATETER

1. Pemeriksaan fungsi organ perkemihan 
   bagian dalam
2. Penanganan terhadap masalah gangguan
   berkemih biasanya karena sumbatan atau
   karena kelemahan/ kehilangan reflek
   kencing

Indikasi apa saja yang boleh dilakukan

 pemasangan kateter urine????

1. Luka pada waktu pemasangan (pemilihan 

  ukuran kateter yang terlalu besar, 

  pelicin/ jeli yang tidak merata, prosedur

  pemasangan yang tidak tepat) 

2. Infeksi pada saluran kencing 

3. Perdarahan pada saluran kencing

4. Luka pada kulit genetalia dan sekitarnya 

  akibat pengikatan terlalu erat

5. Penggunaan kateter terus menerus yang

  terlalu sering dapat merusak kulit
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Upaya apa yang harus dilakukan 

untuk menghindari komplikasi pemasangan kateter

 adalah Dilakukan perawatanberkala 

terhadap pemasangan kateter

PERAWATAN GENETALIA 
YANG SUDAH TERPASANG
KATETER

Kontraindikasi apa yang tidak boleh 

dipasang kateter adalah ketika 

Adanya batu atau masa dalam saluran kencing 



Apa saja hal-hal yang harus 

diperhatikan bila seseorang 

terpasang kateter????

Tindakan keperawatan dengan menggunakan 

teknik aseptik untuk membersihkan saluran

 kencing terluar dan selang kateter

 serta mempertahankan posisi kateter 
1)  Banyak minum, urin cukup sehingga tidak 
    terjadi kotoran yang bisa mengendap
    dalam kateter
2)  Mengosongkan kantong penampung urine
    secara teratur
3)  Tidak mengangkat penampung urine lebih 
    tinggi dari tubuh penderita agar urin tidak 
    mengalir kembali ke buli-buli
4)  Ganti kateter paling tidak 1 minggu sekali
5)  Jangan melepaskan sambungan kateter, 
6)  Eratkan kantong kepada rangka tempat 
    tidur bila pasien tidur terlentang dan pada 
    daerah di bawah dengkul bila pasien
    ambulasi
7)  Kantong penampung tidak boleh diletakkan
    di atas lantai
8)  Amati pipa melipat atau tidak atau bocor

   

Apa yang dimaksud

perawatan kateter itu???

Persiapan dalam 

perawatan kateter

Persiapan Pasien

Menjelaskan pada klien dan keluarga tentang
prosedur dan tujuan  �ndakan yang akan 
dilaksanakan.
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dilaksanakan.

Persiapan Pasien

Menjelaskan pada klien dan keluarga tentang
prosedur dan tujuan  �ndakan yang akan 
dilaksanakan.

Persiapan Alat dan Bantuan

Meja/trolly yang berisi:

a. Sarung tangan steril
b. Pengalas 
c. Bengkok/ tempat sampah steril
d. Lidi waten steril
e. Kapas steril
f. Kasa steril
g. Bethadin/ savlon
h. air hangat
i. Korentang
j. Plester 
l.  Pinset 
m. tempat sampah
n. Sketsel / sekat ruang

Persiapan PasienPersiapan Alat dan Bantuan

a.  Cuci tangan sebelum �ndakan
b.  Dekatkan alat dan bahan yang sudah disiapkan
c.  Pasang �rai, gorden yang ada 
d.  Pakai sarung tangan steril
e.  Perha�kan kebersihan dan tanda-tanda infeksi
    pada alat kelamin dan kateter 
f.  Oles ujung alat kelamin saluran kencing dan 
   kateter memakai kapas steril yang telah 
   dibasahi dengan aquadest / air hangat 
   dengan arah menjauhi alat kelamin,
   lalu memakai lidi waten dan bethadin dengan 
   arah yang sama 
g.  Posisikan kateter ke arah perut dan plester
h.  Rapikan klien dan berikan posisi yang nyaman
    bagi pasien
i. Kembalikan alat ke tempatnya
j. Cuci tangan sesudah pelaksanaan perawatan 
   kateter
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