
 

Inkontinencia tájékoztató 

 
Előszó 

Ezen tájékoztató célja, hogy az inkontinenciában érintett személy és azok 

hozzátartozói jobban megértsék ezt a betegséget. Az általános információk mellett a 

leírt tünetek és kezelési módszerek nem kizárólagosak, a betegtájékoztató nem 

helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt, tehát a további kérdésekről 

mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával és kövesse utasításait! 

Az inkontinenciában érintett személy számára az orvossal fenntartott állandó 

kapcsolat és a terápia, az utasítások pontos betartása drasztikus mértékű, pozitív 

irányú változásokat hozhat az életében. Bármen - nyire is fárasztó feladat ezzel élni, a 

napi rutin kialakítása után mindez könnyebbé válik és a fáradságos munka meghozza 

gyümölcsét.  

Ha Ön vagy hozzátartozója is ebben az állapotban érintett, fontos szem előtt tartania, 

hogy nincs egyedül. Mi partnerei leszünk a kezelés során, és igyekszünk minden olyan 

segítséget megadni a terápia során, mely javíthat életminőségén. A brosúrában 

található tippek segíthetnek, hogy az Önre és az hozzátartozójára nehezedő terhek 

enyhüljenek, és elősegítik az Ön és családtagjai életminőségének javulását. 

Bízunk benne, hogy programunk segítséget nyújt Önnek, hogy minél hatékonyabb és 

sikeresebb kezelésben részesüljön! 

MI AZ INKONTINENCIA? 

Az inkontinencia önkéntelen vizelet- és/vagy székletürítés, amely a húgyhólyag 

rendellenes működéséből, vagy a medencefenék-izomzat gyengeségéből ered. Az 

inkontinencia fizikailag és lelkileg is megviseli az érintetteket, ezért fontos, hogy 

merjünk beszélni róla. Kialakulásában a 40 év feletti nők, az 50 év feletti férfiak és a 

kismamák a leginkább veszélyeztettetek. Minél idősebb valaki és minél rosszabb az 

általános fizikai állapota, annál nagyobb nála a vizelet- vagy székletinkontinencia 

kialakulásának kockázata. 

Az olyan betegségek, mint a demencia, a cukorbetegség vagy az elhízás, valamint 

egyes gyógyszerek szedése szintén szerepet játszanak a probléma kialakulásában, 

tehát az inkontinencia mindig valamilyen mélyebben rejlő alapállapot tünete. Az 

inkontinencia tehát nem betegség, hanem tünet, amelynek okait az orvosnak kell 

feltárni. Orvosi segítséggel az inkontinencia korszerű eszközökkel kezelhető, illetve 



 
gyógyítható. Minél előbb keresik az érintettek a megoldást, annál hamarabb javulhat 

életminőségük és kedélyállapotuk. 

Az inkontinenciát társadalmunk tabutémának tekinti. Az érintettek közül sokan nem 

merik felvállalni a problémát, inkább beletörődnek helyzetükbe ahelyett, hogy 

beszélnének róla. Családtagjainak és hozzátartozóinak azzal segíthet, ha elfogadja a 

helyzetet és beszél velük a problémáról. 

AZ INKONTINENCIA KIALAKULÁSA 

Az inkontinencia kialakulásáért számos tényező lehet felelős, például:  

• vesét és hugyhólyagot körülvevő izmok lazulása,  

• idegrendszeri károsodás,  

• terhesség és szülés következtében beálló gátizomzati gyengeség,  

• a vesék szabálytalan elhelyezkedése,  

• stressz,  

• lelki-pszichikai okok,  

• életkor: menopauza idején beköszöntő hormonális változások,  

• húgyúti fertőzések,  

• felfázás...stb. 

AZ INKONTINENCIA FOKOZATAI  

Enyhe inkontinencia az önkéntelen vizeletürítés kis mennyiségű, csepegést okozó 

tünet. Az ilyen jellegű vizelettartási probléma nem okoz nagyobb problémát a 

mindennapok során, az ilyen fokozatú inkontinenciával élők mozgásukban korlátlanok 

tudnak maradni.  

Középsúlyos inkontinenciában szenvedő betegeknél a szivárgó vizelet mennyisége 

több, ehhez nagyobb nedvszívó-képességű inkontinencia betétre van szükségük. A 

középsúlyos inkontinenciához gyakran társul székletinkontinencia is. A középsúlyos 

inkontinenciával élők is képesek a szabad mozgásra, ezáltal a teljes életre.  

Súlyos inkontinencia általában fekvőbetegeknél fordul elő súlyosabb betegségükhöz 

társulva. A betegek döntő többsége ágyhoz kötött, és inkontinenciája más súlyos 

betegséggel társul, általában székletinkontinencia is előfordul náluk. Ellátásukat 

általában hozzátartozóik vagy szakemberek végzik. Az ágyhoz kötöttség, a 

mozgáskorlátozottság vagy a mozgásképtelenség magában hordja a felfekvés 

kialakulásának veszélyét is. 

AZ INKONTINENCIA TÍPUSAI  



 
Az inkontinenciának - a különböző t ünetegyüttesek alapján - többf éle típusát 

különböztetjü k meg. 

A stressz inkontinencia jellemzően a középkorú nők körében a legelterjedtebb. Ilyen 

esetekben a húgyhólyag izmai nem képesek megtartani a vizeletet pl. tüsszentésnél, 

erős köhögésnél, nevetésnél vagy nagy súly felemelésénél fellépő hasi nyomás 

megnövekedése során. Leggyakrabban terhesség idején, szülés után, illetve 

változókor (menopauza) utáni időszakokban fordul elő. Egyes elméletek szerint az 

ösztrogén (női nemi hormon) hiánya, illetve a kisme dence, a húgyhólyag és a hüvely 

izomzatának gyengesége okozza. 

A késztetéses inkontinencia esetében a húgyhólyag nem képes teljes kapacitásának 

megfelelően működni, ezáltal nem tudja elég ideig tárolni a vizeletet. Legfőbb tünete a 

különösen erős és gyakori vizelési inger. Az inkontinens emberek majdnem negyede 

szenved késztetéses inkontinenciában. Leggyakrabban az idősebb férfiaknál fordul 

elő, de idősebb nőknél is megfigyelhető. Férfiaknál a prosztata megnagyobbodása is 

részt vehet a vizeletürítési probléma kialakulásában, továbbá tumor, korábbi 

kismedenceiműtét, hátfájás vagy húgyúti fertőzés is okozhat késztetéses 

inkontinenciát. 

A túlfolyásos inkontinencia a vizeletürítési problémák közül az egyik legritkább, 

általában idős embereknél fordul elő. Az inkontinencia ezen formája a húgyhólyag 

ürítési zavara miatt alakul ki. Ál - talában funkcionális vagy szervi eredetű, mely a 

hólyagfal izmainak gyengesége, vagy a húgycső szűkülete miatt jön létre, ami például 

a prosztata-megnagyobbodás következménye lehet férfiak esetében. Ilyenkor a 

húgyhólyag olyan méretűvé növekszik, hogy nem képes visszatartani a felgyülemlő 

vizeletmennyiséget, és az egyszerűen túlfolyik. A túlfolyásos inkontinencia tipikus 

tünetei a vizelet folyamatos, gyenge sugárban történő szivárgása, gyakori, kis 

mennyiségű vizelet ürítése és az erős vizelési inger. Gyakran okozza cukorbetegség, 

krónikus alkoholizmus, prosztata-megnagyobbodás vagy gerincvelő-sérülés. 

A reflex inkontinencia idegrendszeri eredetű probléma. Ebben az esetben a beteg 

elveszíti akaratlagos kontrollját a vizeletürítés felett, és nem érzi, ha a húgyhólyag 

megtelt. Ilyen idegrendszeri megbetegedés például a gerinccsatorna sérülése, például 

baleset következtében. Különböző telítettségi állapotokban a húgyhólyag hirtelen 

összehúzódik, és a vizelet akaratlanul távozik. A vizelet véletlenszerű időpontokba 

távozik anélkül, hogy a beteg érezné a vizelési ingert.  

Vegyes inkontinenciáról akkor beszélünk, ha a hólyagproblémák több típusának 

tünetei együttesen jelentkeznek. Az inkontinencia lelki eredetű is lehet. 

 

BETEGSÉG KEZELÉSE – Segítsük a kontinenciát 



 
Amennyiben vizeletinkontinenciát diagnosztizáltak Önnél, többféle lehetőség áll 

rendelkezésére annak érdekében, hogy enyhítse, bizonyos esetekben időszakosan 

akár megszüntesse ezt a kényelmetlen tünetet. A húgyhólyag természetes 

funkciójának elősegítése érdekében kis étrendbeli változtatás és mindennapi 

tornagyakorlatok bevezetése javasolt. 

Életmódbeli tanácsok  

• Étrend: Az étrendbeli változtatás segíthet az inkontinencia kezelésében. Étkezzen 

egészségesen és törekedjen a könnyen emészthető, magas rosttartalmú élelmiszerek 

fogyasztására úgy, mint a teljes kiőrlésű kenyér, zab, nyers-gyümölcsök és zöldségek. 

Az étrend összeállításakor érdemes figyelembe venni egyes ételek vízhajtó hatását és 

érdemes elkerülni a puffadást okozó élelmiszereket, mint a hüvelyesek, a káposzta és 

a hagyma, illetve a paradicsomos és általában savas ételeket. A joghurt és a kefir 

hasznos kiegészítője lehet napi étrendjének, mivel támogatják a természetes bélflórát. 

Szabályozza az emésztését az étkezésre fordított megfelelő időtartammal, és kerülje 

el a túlzott erőkifejtést székletürítés közben. Fogyasszon napi másfél-három liter 

folyadékot, előnyben részesítve a gyógynövény- vagy gyümölcsteákat, illetve az 

enyhén szénsavas vízet. Azonban kerülje a gyümölcs- és zöldségleveket, a fekete teát, 

illetve a kávét és alkoholos italok fogyasztását, mivel ezek mind vizelethajtó hatásúak 

és irritálják a húgyhólyagot. 

• Vizelési rutin: A húgyhólyagot hozzá lehet szoktatni a rendszeres időközönkénti 

ürítéshez. Idővel a hólyag alkalmazkodik ehhez a ritmushoz, így elmúlhat az 

inkontinencia. A módszer alapja, hogy minden nap pontosan kétóránként menjen el a 

toalettre, ezzel szoktatva hozzá testét az állandó, fix idejű vizeléshez. A két hét során 

fokozatosan növelje a toalettre járás köztes időtartamait. Ezekben a fix, kétóránkénti 

időszakokban akkor is menjen el toalettre, ha nem érez vizelési ingert. Vezessen naplót 

tapasztalatairól, ha demotiváltságot érez, olvassa vissza eddigi eredményeit és legyen 

büszke Önmagára! 

• Tornagyakorlatok: Ahhoz, hogy enyhítse, esetleg részlegesen vagy teljesen 

megszűntesse inkontinenciáját, végezzen rendszeresen olyan tornagyakorlatokat, 

melyek nem terhelik a hasfalat vagy a húgyhólyag körüli izmokat. Alkalmas lehet 

például a sétálás, úszás, tánc és kerékpározás. A jógának többrétű jótékony hatása 

ismert; csökkenti a szorongást, a testtartásra összpontosít és olyan gyakorlatokat 

tartalmaz, amelyek elősegítik a gát és medencefenék izomzatának fejlődését. 

• Környezet: Ahhoz, hogy a probléma eltitkolása hosszútávon ne okozzon pszichikai 

tüneteket, ossza meg környezetével. Vonja be szeretteit feladatai elvégzésébe, így 

megkönnyítheti saját dolgát, valamint szerettei is úgy érezhetik, hogy Ön mellett állnak, 

segítenek Önnek. 



 
Folyadékbevitel: A csökkentett folyadékbevitel húgyúti fertőzést okozhat és 

súlyosbíthatja a tüneteket, tehát ügyeljen arra, hogy napközben elegendő vizet, 

gyümölcslevet vagy édesítés nélkül készített gyümölcsteát igyon. Tartózkodni kell a 

vízhajtó hatású italok, például kávé és fekete tea fogyasztásától. Az éjszakai 

pihenéshez közeledve érdemes kevesebbet inni. Jegyezze fel, hogy mennyi folyadékot 

iszik, így számontarthatja a bevitt folyadék mennyiségét. 

GÁTIZOMTORNA GYAKORLATOK 

Amennyiben gyógyítás vagy rehabilitáció céljából szeretne gátizomtorna 

gyakorlatokat végezni, forduljon egészségügyi végzettséggel rendelkező 

gyógytornászhoz, aki a részletes kivizsgálás után kezd csak neki a terápiának. A gát 

izmai (vagyis a medencefenék izmai) a többi izomhoz hasonlóan meglazulnak, ha 

elhanyagoljuk őket, tornáztatással azonban megerősödnek, és képesek lesznek ellátni 

fontos feladataikat. A medencefenék izmainak edzésébe belefogni azonban nem 

olyan egyszerű, mint például a vállizmok erősítésébe. Ezeknek a rejtett izmoknak a 

használata ugyanis általában nem tudatosan irányított, hanem szinte automatikus, 

ezért mindenek előtt meg kell tanulni szándékosan használni őket. A tanuláshoz jól 

használható egy tudományosan kidolgozott és évek során csiszolódott sikeres 

módszer, a gátizomtorna. 

Miben segít a medencefenék izomzatának tornáztatása?  

• Enyhíti vagy megszünteti a vizelet- és székletvisszatartási problémákat;  

• Enyhíti a menstruációs tüneteket;  

• Enyhíti a változókorral járó tüneteket;  

• Csökkenti a nőgyógyászati betegségek előfordulásának esélyét;  

• Hozzájárul az urológiai és nőgyógyászati műtétek sikerességéhez és a műtét utáni 

gyorsabb felépüléshez;  

• Felkészíti az izomzatot a szülésre, az edzett izmok hamarabb regenerálódnak;  

• Segítségével örömtelibb a szexuális élet;  

• Segít a meglévő tünetek enyhítésében, megszűntetésében, illetve a későbbi 

állapotromlás megelőzésében. 

Hogyan eddzük a medencefenék izomzatát? 

Szerencsére a medencefenék izomzata a többi izomhoz hasonló: ha elveszti 

feszességét, egy kis edzéssel újra megerősíthetjük. Már napi három alkalommal öt 

percig végzett tréning által visszanyerhetjük a kontrollt hólyagműködésünk felett. Az 

edzést bármely életkorban elkezdhetjük. Fontos, hogy először megtaláljuk a megfelelő 

izmokat. 



 
Erre több módszer is lehetséges:  

• Vizeletürítés közben próbálja megállítani a vizelet folyását, ha sikerül, akkor a 

medencefenék izmát használta.  

• Képzelje el, hogy meg szeretné akadályozni a bélgáz kikerülését. Feszítse meg az 

ehhez használt izmot. Ha érzi a húzóerőt, a megfelelő izmot feszítette meg.  

• Feküdjön hanyatt, helyezze egyik ujját a hüvelyébe. Szorítsa össze izmait, mintha meg 

szeretné akadályozni a vizelet kifolyását. Ha ujjain érzi a szorítást, a helyes 

medencefenék-izomzatot feszítette meg. 

A gyakorlatok közben ne feszítse meg a has, a láb vagy a fenék izmait. A 

medencefenék izmainak megfeszítése közben ne tartsa vissza lélegzetét. Az edzés 

előtt keressen magának egy nyugodt helyet, ahol semmi sem zavarhatja meg a 

gyakorlatok végzése közben. A gyakorlatokat kényelmes, lehetőleg gumis derekú 

ruhában végezze. Naponta pár perces torna öt-hat hét után már érezhető javulást 

eredményez, a vizelettartási problémák enyhülnek, később akár meg is szűnhetnek. 

1. Hanyatt fekve helyezze lábait egy székre és tegyen egy kispárnát a csípőrész alá. 

Maradjon ebben a pozícióban öt percig, hogy a medencefenék izmai ellazulhassanak.  

2. Üljön egy székre egyenes háttal. Miközben kifújja a levegőt, szorítsa össze a 

medencefenék izmait. Belégzéskor ernyessze el őket. Ismételje ezt a gyakorlatot, 

ameddig jólesik.  

3. Üljön a földre terpeszülésben, felemelt térdekkel. A kezével nyomja össze térdeit. 

Kilégzéskor a kezével finomat feszítse szét őket. Belégzés közben ismét ernyessze el 

az izmokat. Ismételje ezt a gyakorlatot, ameddig jólesik. 

4. Vészhelyzet esetén - ha hirtelen vizelési ingert érez, egyszerűen hajoljon előre és 

próbálja megérinteni a lábfejét. 

Az inkontinencia következményeinek megértése  

Amennyiben a vizeletinkontinenciát félrekezelik, vagy nem kezdik el időben a probléma 

kezelését, az hosszú távú egészségügyi kockázatot jelenthet az érintett részére, úgy 

mint  

• Húgyúti fertőzések. A húgyhólyag ürítési zavara következtében baktériumok és 

egyéb kórokozók szaporodhatnak el a hólyagban és vándorolhatnak tovább a 

vesevezetékeken keresztül a vesékhez, súlyos vese rendellenességeket és sérüléseket 

okozva.  

• Bőrproblémák. A vizelettel vagy széklettel való folyamatos érintkezés irritálja a bőrt, 

így az nem képes ellenállni a baktériumok támadásának. A bőr természetes 

védekezőképessége legyengül, ami bőrirritációhoz, ekcémához vagy a még súlyosabb 

felfekvési sebekhez (dekubitusz) vezethet. 



 
• Érzelmi stressz. Az érintettek számára a vizeletinkontinencia szégyenérzettel társul, 

gyakran kirekesztve érzik magukat, nem szívesen beszélnek a problémáról. Ez 

jelentősen megnehezíti a mindennapjaikat. Ráadásul a gyakori toalett-látogatások 

miatt alaposan fel kell készülniük, ha kimozdulnak otthonról. 

A BŐR VÉDELME, ÁPOLÁSA INKONTINENCIA ESETÉN 

Legnagyobb szervünk, a bőr A felnőttek bőrének felülete csaknem két négyzetméter 

nagyságú. Így a bőr testünk legnagyobb szerve. Szőrtüszőket, verejtékmirigyeket, 

vérereket, érzékelő sejteket, valamint idegsejteket tartalmaz, amelyek információkat 

küldenek az agynak. 

Legfontosabb feladatai:  

• Védelmi vonalat képez a környezeti hatásokkal szemben.  

• Megakadályozza a kórokozók túlzott elszaporodását.  

• Szabályozza a testhőmérsékletet.  

• Megakadályozza a bőrön át történő vízvesztést, ezáltal a kiszáradást 

Miért válik a bőr sérülékenyebbé a kor előrehaladtával? 

 A test sok más anyagcsere-folyamatához hasonlóan, a bőr megújulása is lelassul az 

életkor előrehaladtával: a fiatalok bőre körülbelül 28 naponta újul meg, az 

idősebbeknél ez 40 napba telik. Idősebb korban a bőr szárazabbá és kevésbé 

ellenállóvá válik. Az alábbi ábrán a fiatal és idős bőr szerkezete közti különbségek 

láthatóak. 

 

A bőr táplálása  

A sok friss gyümölcs és zöldség, rostok és telítetlen zsírsavak fogyasztása 

egészséges – bőrünk számára is, hiszen a bőr regenerációjához szükség van 

tápanyagokra. Az életkor előrehaladtával egyre fontosabb, hogy extra tápanyagokkal 

lássuk el a bőrt, és speciálisan az idős bőr számára kifejlesztett termékek segítségével 



 
állítsuk vissza a nedvességtartalmát. Az egészséges bőr megőrzése különösen fontos 

inkontinencia esetén. A csecsemőknek szánt termékek nem felelnek meg erre a célra. 

Mit jelent a „bőrsemleges pH-érték”?  

A kémiában megkülönböztetünk savakat és bázisokat. Az átlagértéket, a 7,0 értékű 

pH-t tekintjük pH semlegesnek. A bőr átlagos pH-értéke ezzel szemben 4,5–5,5, azaz 

tulajdonképpen savas pH-jú. Ez az enyhén savas érték szükséges a bőr természetes 

hámlási folyamatához. Éppen ezért a csupán pH-semleges (azaz a bőr számára nem 

pH-semleges) tisztálkodási szerek nem ajánlottak, mivel ezek jelentősen megzavarják 

a bőr regenerációs folyamatát. 

 

 

Felnőttkori inkontinencia esetén különösen fontos a bőr higiéniája, mert ilyenkor a bőr 

folyamatos sérülésnek van kitéve és különösen magas a bőrirritáció, így a fertőzések 

kockázata. 

Időskori inkontinencia esetén a már eleve csökkent ellenálló képességű bőr a 

vizeletben és az emésztőenzimekben található ammónia hatásának van kitéve. Ennek 

eredményeképpen a bőr pH-értéke a lúgos tartomány felé tolódik el. Ezt a hatást 

tovább súlyosbítja, ha minden inkontinencia epizód után szappannal és vízzel mossuk 

le a bőrt, mert ez tovább gyengíti a bőr természetes savköpenyét. Ennek következtében 

a kórokozók könnyebben behatolnak a bőrbe, és fájdalmas gyulladást okoznak. 

Ilyenkor inkontinenciához társuló dermatitiszről (IAD), másnéven pelenkakiütésről 

beszélünk. Az inkontinenciával élő felnőttek különösen gondos bőrápolásával 

elkerülhető az IAD kialakulása. 

Az inkontinenciához társuló dermatitiszről (IAD) 

Az inkontinenciához társuló dermatitisz egy irritatív kontakt dermatitisz, amely 

vizelettel vagy széklettel való érintkezés következtében az intim területek bőrének 

fájdalmas gyulladásához vezet. Általában enyhe bőrpírral (ún. erythema) kezdődik, ami 

égő és viszkető érzést is okoz. Ha a gyulladás súlyosbodik, rendkívül fájdalmas 

hólyagok és felmaródások alakulnak ki. A nedves, meleg és már előzetesen felsértett 

bőr emellett ideális felületként szolgál a bakteriális és gombás fertőzések 

terjedéséhez. Ezek további bőr- és húgyúti fertőzésekhez vezetnek. 



 
Fontos: az IAD olyan bőrbetegség, amelyet a túl sok nedvesség okoz, és nem 

tévesztendő össze a nyomás okozta bőrbetegségekkel (felfekvés/dekubitusz). 

Kiknél áll fenn az IAD kockázata?  

Nem minden inkontinens vagy húgyhólyag problémában szenvedő felnőttnél alakul ki 

IAD. A vizelet- és székletinkontinencián kívül a szappanos vízzel végzett gyakori 

mosakodás is érzékenyebbé teszi a bőrt a nedvesség okozta irritációkra. A száraz, 

hámló bőrű emberek is érzékenyebbek és megnövekszik náluk is az IAD 

kialakulásának kockázata, csakúgy, mint a cukorbetegeknél, a rossz általános 

egészségi állapotú egyéneknél, a rossz tápláltságú személyeknél (alultápláltaknál, 

túlsúlyosoknál, elhízottaknál), a folyamatos gondozást igénylőknél és a 

fekvőbetegeknél. Ezen kívül, bizonyos gyógyszerek szedése is gyengítheti a bőrt, és 

megnövelheti az IAD-vel szembeni érzékenységét. Javasoljuk, hogy beszéljen 

orvosával erről a kérdésről. 

A szakértők egyetértenek abban, hogy az összehangolt inkontinenciakezelést 

alkalmazó megelőzésnek a következő lépéseket célszerű magában foglalnia: 

1. A bőr tisztítása:  

Ideális esetben az egyes inkontinencia epizódok után mielőbb meg kell 

tisztítani a bőrt – nagyon kíméletesen, dörzsölés nélkül. Használhat például 

előre nedvesített bőrápoló törlőkendőket vagy bőrbarát (pH 4,5 és 5,5 közötti) 

tisztítószert. Fontos! a szappannal és vízzel naponta többször végzett lemosás 

vagy a lúgosabb pH-értékű szappannal végzett tisztítás károsítja a bőr 

természetes védőrétegét. 

2. A bőr ápolása és védelme:  

A bőr lemosása után minden esetben bőrvédő terméket kell alkalmazni, amely 

hidratálja és táplálja a bőrt, valamint védőréteget képez rajta. Lehetőség szerint 

azonos gyártótól származó termékeket célszerű használni, mert ezeket úgy 

fejlesztették, hogy a bőrvédő termék nem csökkenti az inkontinencia termék 

nedvszívó képességét. 

Fontos! A csecsemők számára kialakított termékek nem alkalmasak a felnőtt bőr 

tisztítására és védelmére, mert nem tartalmazzák azokat az összetevőket, amelyekre 

az inkontinencia miatt igénybe vett felnőtt bőrnek szüksége van. 

SEGÉDESZKÖZÖK, TERMÉKEK 

Egyszerhasználatos vizeletfelszívó eszközök – Inkontinencia betétek és 

nadrágpelenkák 

Az utóbbi években elterjedtek az egyszerhasználatos termékek az inkontinenciás 

betegek körében. Az egyszerhasználatos inkontinencia segédeszközöket speciálisan 

a vizelet felszívására és megtartására fejlesztették ki. A különböző nedvszívó 



 
kapacitással rendelkező inkontinencia betétek és nadrágpelenkák szárazon tartják a 

bőrt, szagtalanítanak, viselésük diszkrét és kényelmes, nem engedik a vizeletet kifolyni 

és szükség szerint - nappal és éjjel - többször cserélhetőek. Az egyszerhasználatos 

termékek csökkentik a fertőzések kockázatát, mivel csak rövid ideig érintkeznek 

közvetlenül a beteg bőrével, majd kidobásra kerülnek. 

A megfelelő inkontinencia-termék kiválasztása 

 A két legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni a megfelelő termék 

kiválasztásában;  

• a nedvszívóképesség feleljen meg az inkontinencia súlyossági fokának, és  

• a betét nyújtson biztonság- és komfortérzetet a beteg számára. 

Járóbeteg-ellátásnál a kismértékű, önkéntelen vizeletcsurgás problémája esetén nagy 

nedvszívó képességű, légáteresztő és vékony kidolgozású betétek használata ajánlott. 

Férfiak számára olyan, anatómiailag formált inkontinencia betétek, tasakok 

javasolhatóak, amelyeknek a pénisszel érintkező része bőrkímélő anyagból készült. 

A járó- és fekvőbetegek ellátása közepes és súlyos vizelettartási zavar esetén olyan 

anatómiailag formált, ultra nedvszívó képességű inkontinencia betétek vagy pelenkák 

alkalmazását igényli, amelyek telítettségjelző indikátorcsíkkal és kifolyás elleni 

védőgátakkal vannak ellátva. Ezek a betétek már székletinkontinencia esetén is 

alkalmazhatóak. A combgumírozás és a bőrbarát felső réteg lényegesen javítja a 

beteg kényelemérzetét. 

Nagyon súlyos vizelet- és székletinkontinenciában érintett, nagymértékben ápolásra 

szoruló betegeknek célszerű különösen nagy nedvszívóképességű éjszakai 

pelenkákat viselni, melyek kifejezetten bőrbarát tulajdonságokkal rendelkeznek. A 

mozgásképes, aktív egyének olyan körkörös zárású, biztonságos nadrágpelenkákat 

használhatnak, amelyek aktív életvitelt tesznek lehetővé. Ezen nadrágpelenkák a 

derékrészen körkörösen gumírozottak, egy mozdulattal levehetőek, így cseréjük 

rendkívül egyszerű, viseletük kényelmes és észrevétlen. 

Inkontinencia termékek típusai  

1. Inkontinencia betétek nők számára:  

Az egészségügyi betéthez hasonló, kifejezetten nők számára készült, anatómiailag 

formált inkontinencia betétek enyhe vizeletvesztés esetére. Puha, bőrbarát 

fedőréteggel vannak ellátva, viseletük kényelmes és biztonságos. Nemcsak a 



 
nedvességet, hanem a kellemetlen szagokat is magukban tartják. A hátoldalon széles 

ragasztócsíkkal rögzíthetőek a fehérneműhöz.  

2. Inkontinencia betétek férfiak számára:  

Férfiak számára tervezett, anatómiailag formált betétek enyhe vizeletvesztésre. Puha 

fedőrétegük nem irritálja a péniszt, így növelve a biztonság- és komfortérzetet. 

Hátoldalukon a fehérneműhöz igazodó ragasztócsík segíti az egyhelyben maradást. 

 

3. Nagy kapacitású inkontinencia betétek rögzítőnadrággal:  

Nagy kapacitású inkontinencia betétek szuperabszorbens réteggel ellátva, 

középsúlyos inkontinencia esetére. Ezek a betétek két belső védőgáttal vannak ellátva, 

hogy megakadályozzák a folyadék kiszivárgását. A hátoldalon telítettségi 

indikátorcsík mutatja, hogy mikor kell cserélni a betétet. Többször mosható hálós 

neccnadrággal rögzíthetőek. 

 

4. Nappali és éjszakai inkontinencia pelenkák:  

Nagy nedvszívóképességű, anatómiailag formált pelenkák visszanedvesedést gátló 

réteggel ellátva, súlyos inkontinencia esetére. Bőrbarát tulajdonságokkal 

rendelkeznek, a csípőrésznél légáteresztő anyagból készülnek, hogy megelőzzék a 

bőrirritáció kialakulását. A hátoldalon telítettségi indikátorcsík mutatja, hogy mikor kell 

cserélni a pelenkát. 



 

 

5. Mobil inkontinencia nadrágpelenkák: 

Aktív életet élő érintettek részére kifejlesztett inkontinencianadrágok. A pelenkák 

összes előnyös tulajdonságával rendelkeznek. A nadrág oldalt feltéphető a gyors és 

higiénikus csere érdekében. 

 

6. Alátét az ágynemű védelmére: 

Cellulózból készült puha alátétek, polietilén védőfóliával fedve a hátoldalon, az ágy és 

az ágynemű védelmére. 

 

OTTHONÁPOLÁS  

A SÚLYOS INKONINENCIÁVAL ÉLŐK OTTHONÁPOLÁSA  

A súlyos inkontinencia sokszor olyan betegség velejárója, amely a beteget állandó 

fekvésre kényszeríti. Legtöbbünk ilyenkor még jobban vágyik az otthoni, megszokott 

környezetre a kórházi körülmények helyett. Az otthonápolás azonban nagyon 

megterhelő a hozzátartozóknak, így óriási türelemre és megértésre van szükség. A 

kiszolgáltatott betegnek szüksége van arra, hogy ne érezze magát tehernek, így ezt a 

megoldást csak akkor válasszuk, ha megfelelő empátiával tudunk fordulni a beteg és 



 
a kialakult helyzet felé. Az inkontinenciával küzdő hozzátartozónk felé a lehető 

legnagyobb tapintattal közeledjünk, hiszen ez a tünet szégyenérzetet okozhat. 

Mindenekelőtt biztosítsa ápoltját arról, hogy nincs egyedül betegségével. 

Magyarországon minden negyedik nő, és minden nyolcadik férfi él együtt ezzel a 

tünettel. 

Folyadékbevitel: Ne csökkentse a beteg napi folyadékbevitelét, mert az húgyúti 

fertőzésekhez vezethet. Figyeljen oda azonban arra, hogy egyes italok vízhajtó 

hatásúak, mint például a kávé és a fekete tea, valamint az alkoholtartalmú italok. 

Természetesen ezeket sem kell teljesen elhagyni, de mindenképpen nagyobb 

odafigyelést igényel.  

Védelem: Mindig biztosítsa ápoltja számára a megfelelő biztonságot és komfort- 

érzetet. Az ehhez használható segédeszközökről az előző fejezetben olvashat. Ne 

feledje, a tisztaságérzet Önnek is nagyon fontos, ápoltjának pedig még nagyobb 

szüksége van arra, hogy a megfelelő higiénia megtartásával elkerülje a fertőzéseket. 

A már fent említett bőrápolással kapcsolatos tanácsok is nélkülözhetetlenek ápoltja 

számára. 

Ruházat: Célszerű olyan ruhákat adni az ápoltra, melyeket könnyedén cserélhetünk 

rajta. A ruhadarabok legyenek gumis derekúak, könnyedek és kényelmesek, ezzel is 

minél nagyobb kényelmet biztosítva a beteg számára.  

Megfelelő környezet kialakítása: Ha már alkalmunk nyílt az otthoni ápolásra, 

mindenképpen alakítsuk ki a megfelelő környezetet. Ha ápoltunk képes egyedül 

öltözködni és kimenni a toalettre, helyezzünk el számára is könnyen elérhető, fedeles 

szemetesládákat a mosdóban, esetleg a hálószobában.  

Otthoni Szakápolás: Az otthoni szakápolás az egészségügyi ellátórendszer 

szolgáltatási formája, ahol a beteg kezelőorvosa által elrendelt ellátását szakképzett 

ápolók, terapeuták a beteg otthonában nyújtják. 

Az otthoni szakápolást elrendelheti: 

• háziorvos,  

• kórházi-, szakrendelő szakorvos javaslata alapján a háziorvos,  

• kórházi-, szakrendelő orvos közvetlenül a szakápolási szolgáltatóval kötött 

együttműködési szerződés alapján.  

Az otthoni szakápolás igénybevételének feltételei:  

• indokoltság,  

• jogosultság – házhoz kötöttség – A beteget akkor tekintjük házhoz kötöttnek, ha 

sérülése, betegsége korlátozza abban, hogy különleges eszközök nélkül (mankó, bot, 



 
tolószék, járókeret, mozgáskorlátozottaknál szállító jármű vagy segítő személy) 

elhagyja otthonát, vagy pedig olyan állapotban van, hogy az kivitelezhetetlen.  

Amennyiben ilyen jellegű szakellátásra van szüksége Önnek vagy hozzátartozójának, 

forduljon kezelőorvosához. 

Vizeletürítési napló – minta 

 

 

Vizeletürítési napló 



 

 

Forrás: DayMed Kft., 2017, Betegtájékoztató füzet inkontinenciával élő betegek 

számára, 2022. 05. 11. 
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