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PEDİATRİK İDRAR TORBASININ
TAKILMASI
0-3 yaş dönemi için idrar pediatrik
idrar torbası ile toplanabilir. Bunun
için aşağıdaki basamaklara dikkat
edilmelidir;
KIZ BEBEKLER İÇİN

1.Bebeğin
bacaklarını
açarak,
genital
bölgeyi
yukarıdan
aşağıya

(makata doğru) sabunlu bez ile
siliniz. Daha sonra aynı bölgeyi
duru su ile ıslatılmış bez ile
temizleyiniz.
Makat her zaman en son silinmelidir.
Silinen genital bölgenin kuruması
için bekleyiniz. Bölgenin tamamen
kuruduğundan emin olunuz.
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2. İdrar
torbasının dış
poşetini
açınız ve
torbanın
üzerindeki
yapışkanlı kağıdı kaldırınız.

3. Yapışkanlı
bölgeye el
sürmeden idrar
torbasını
temizlenen
kuru genital
bölgeye
yapıştırınız.
Torbanın iyice yapışmasını sağlamak için
bebeğin derisini hafifçe gererek idrar
deliğinin hemen üstünden ve makat dışta
kalacak şekilde yapışkanlı bölgeye hafifçe
basınç uygulayınız. İdrar torbasının açık
ağzının bebeğin derisine
tam olarak
yapıştığından emin olunuz. Bebeğin kakasını
yaptığı delik (MAKAT) mutlaka torbanın
dışında kalmalıdır.
4. Bebeğin idrar yapması için bekleyiniz. İdrar
torbasının yapışkanlı bölgesini çıkarmadan
poşeti hafifçe yukarı doğru kaldırmak ve
bebeğin
beslenmesi
idrar
yapmayı
kolaylaştırabilir. Bebek idrar yaptıktan sonra
poşeti çıkarıp, ağzını kapayarak en geç 1 saat
içinde laboratuvara teslim ediniz.

ERKEK BEBEKLER İÇİN
1.Bebeğin
bacaklarını
açarak,
genital
bölgeyi
sabunlu bez
ile siliniz.
Önce skrotum (torba
derisi), daha sonra penis ve en son anüs
(makat) silinmelidir. Daha sonra aynı
bölgeyi duru su ile ıslatılmış bez ile
temizleyiniz. Silinen genital bölgenin
kuruması için bekleyiniz. Bölgenin
tamamen kuruduğundan emin olunuz.
2. İdrar
torbasının dış
poşetini açınız
ve torbanın
üzerindeki
yapışkanlı
kağıdı
kaldırınız.

3. Yapışkanlı
bölgeye el
sürmeden
idrar torbasını
temizlenen
kuru genital
bölgeye penis ve skrotumun tamamını
içine alacak şekilde yapıştırınız.
Torbanın iyice yapışmasını sağlamak
için bebeğin derisini hafifçe gererek,
makat dışta kalacak şekilde yapışkanlı
bölgeye hafifçe basınç uygulayınız. İdrar
torbasının açık ağzının bebeğin derisine
tam olarak yapıştığından emin olunuz.

4. Bebeğin
idrar
yapması için
bekleyiniz.
İdrar
torbasının
yapışkanlı
bölgesini
çıkarmadan poşeti hafifçe yukarı doğru
kaldırmak ve bebeğin beslenmesi idrar
yapmayı kolaylaştırabilir.

Bebek idrar yaptıktan sonra poşeti çıkarıp,
ağzını kapayarak en geç 1 saat içinde
laboratuvara teslim ediniz.

