
Hydrofi lowe Cewniki Urologiczne



Zmniejszenie liczby występowania zakażeń 
układu moczowego (ZUM) w szpitalach 
skutkowałoby zmniejszeniem obciążenia 
fi nansowego zarówno dla pacjentów, 
jak i zdrowia publicznego1 

• Zakażenia układu moczowego stanowią 40% wszystkich zakażeń szpitalnych1 

• Większość ZUM jest związanych z cewnikami urologicznymi1 

Poprawa opieki nad pacjentami, którzy 
cierpią z powodu przewlekłego zalegania 
(zatrzymania) moczu

Hydrofi lowe cewniki urologiczne w porównianiu do cewników niepowlekanych 

oferują szereg korzyści zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów:

1. Zmniejszone ryzyko infekcji dróg moczowych 

2. Zmniejszone ryzyko urazów cewki moczowej

3. Potencjał optymalizacji zasobów szpitalnych

4. Większa satysfakcja pacjenta

Zakażenia nabyte w placówkach 
opieki zdrowotnej są jedną 
z głównych przyczyn zgonów 
i wzrostu zachorowalności wśród 
pacjentów hospitalizowanych. 
Są one istotnym obciążeniem 
zarówno dla pacjenta, jak i dla 
zdrowia publicznego.2



Rys. 1. Częstość występowania zakażeń układu 

moczowego w miesiącu podczas hospitalizacji 

pacjentów z URK.3

Nowe zaktualizowane wytyczne EAUN 2013 

postrzegają cewniki niepowlekane 

jako czynnik ryzyka dla rozwoju ZUM.4

Mniejsze ryzyko ZUM w przypadku stosowania cewników 

hydrofi lowych jest poparte licznymi badaniami.3,5,6,7
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1. Hydrofi lowe cewniki powlekane znacznie zmniejszają liczbę 
wystąpienia ZUM w szpitalach o 21% w stosunku do 
cewników niepowlekanych (p = 0,038)3

2. Cewniki hydrofi lowe powodują znamiennie mniejszą ilość 
urazów cewki moczowej i krwiomoczu niż cewniki 
niepowlekane3,8,9 
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Rys. 3. Odsetek pacjentów z URK 

doświadczających krwiomoczu jest o 32% 

mniejszy w grupie stosującej cewniki 

hydrofi lowe niż w grupie stosującej 

cewniki niepowlekane.3

1. U pacjentów stosujących cewniki hydrofi lowe występuje 
znacznie mniej zakażeń układu moczowego niż u pacjentów 
stosujących cewniki niepowlekane5
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Rys. 2. Odsetek pacjentów, u których nie 

wystąpiło ZUM w ciągu roku jest o 50% 

wyższy w grupie stosującej cewniki 

hydrofi lowe niż w grupie stosującej cewniki 

niepowlekane.5



3. Kliniczne korzyści z ograniczenia ryzyka wystąpienia 
ZUM w czasie hospitalizacji to3:

Redukcja 
powikłań 
związanych 
z ZUM


Mniejsze 
opóźnienia 
rehabilitacji


Redukcja 
kosztów 
leczenia


Zmniejszenie 
powstawania 
odporności 
na antybiotyki
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4. Pacjenci preferują cewniki hydrofi lowe

• Cewniki hydrofi lowe są oceniane jako bardziej komfortowe (p <0,05) i są wygodniejsze 

podczas wprowadzania do cewki moczowej (p <0,05) niż cewniki niepowlekane9

• Pacjenci są ogólnie bardziej zadowoleni stosując cewnik hydrofi lowy niż cewnik 

niepowlekany (p = 0,0007). (N = 224)3

• 74% użytkowników cewników wykonanych z  PVC deklaruje stosowanie cewnika 

hydrofi lowego w czasie badania klinicznego. (N = 378, badanie trwające 2 tygodnie)10
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