
TEMAUDSTILLING 2 
 

KASSE MED KATETRE 
 
Katetre er rørformede instrumenter beregnet til indføring i legemets hulrum (fx 

urinblæren) med det formål at udtømme indholdet, at foretage skylning eller un- 
dersøgelse alternativt at tilføre næringsmiddel/lægemiddel. 
 

Katetre er oftest fremstillet af gummi eller plast og findes i forskellige udform- 
ninger med hensyn til længde, diameter og spidsens udformning. Til engangs- 
brug forhandles de steriliserede og i forseglet emballage. Den ydre diameter 

angives i mm eller med et nummer. Numrene henviser til Charrières mål, 
forkortet Ch (på engelske fabrikater dog Fr), hvor 1 Ch = 1/3 mm. Spidsen, det 

vil sige den til indføring beregnede ende, kan være rund, olivenformet eller åben 
– i de to førstnævnte tilfælde med et eller flere sidehuller. Katetre kan være 
forsynet med en ballon; denne kan fyldes med vand, saltvand eller luft og derved 

hindre katetret i at glide ud. 
 

I kassen forefindes tillige to ovalt udformede katetermålere. Den ældste er af 

brun bakelit, og har to rækker af huller med henholdsvis engelske (1-16) og 
franske mål (1-30). Den nyere model fra Arbo-Bähr & Co. er af pap og forsynet 

med franske målangivelser (1-30 Ch). 
 

Kassens indhold af katetre 

 1 Rüsch Tiemann ballonkateter, 37 cm, nr. 16, ballon 5-15 ml, gummi 

 1 Rüsch ballonkateter, 40 cm, nr. 18, ballon 5-15 ml, gummi 
 1 Foley ballonkateter, 40 cm, nr. 18, ballon 5 ml, gummi (Fabrikat: Bardco) 

 1 Foley ballonkateter, 40 cm, nr. 16, ballon 5 ml, gummi, steriliseret 
(Fabrikat: Bardco) 

 1 Tiemann kateter, 40 cm, nr. 16, olivenformet spids, plast, steriliseret 

 1 Nelaton kateter, 40 cm, 16 Ch, plast, steriliseret 
 1 Nelaton kateter, 40 cm, nr. 22, plast, steriliseret (Fabrikat: Pharma-Plast) 

 3 Rüsch katetre, 80 cm, nr. 6, 8 og 10, gummi (mavesonder) 
 

Se også omtalen af katetrene under »Sygeplejeartikelsamlingen«, skuffe 20 – 
klik her. 


