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Dịch Vụ Cấp Cứu Emergency Services 

Giữ Gìn Ống Luồn Nước Tiểu Urinary Catheter Care  
Chúng tôi đã sắp xếp cho quý vị đến một bác sĩ 
niệu khoa (bác sĩ chuyên về các vấn đề tiểu tiện). 
We have arranged for you to see an urologist. 

Bác sĩ /Doctor: _________________________ 

Buổi hẹn / Appointment: _________________ 

Ống luồn nước tiểu là một 
ống vô trùng (hay tiệt 
trùng) luồn qua niệu đạo 
vào bàng quang (bọng 
đái) của quý vị. Ống này 
tháo nước tiểu từ bàng 
quang. Một bong bóng 
nhỏ ở một đầu ống giữ 
cho ống nằm trong bàng 
quang của quý vị. 

Ống luồn được nối với ống 
dẫn nước tiểu. Ống này 
dẫn đến túi đựng.  

Trong ngày, quý vị có thể dùng 
túi đựng ở chân. Luôn luôn dùng 
dây cột vào chân, như trong 
hình. Như vậy quý vị có thể đi 
đứng dễ hơn.  

Vào ban đêm, hãy nối ống luồn 
vào một túi đựng lớn hơn gọi là 
túi đựng ban đêm.  
 
 
 
 

Hãy đến Phòng Cấp Cứu gần nhất nếu: 
 Có rất ít hoặc không có nước tiểu chảy vào 

túi đựng trong 4 giờ trở lên và quý vị cảm 
thấy bàng quang mình đã đầy nước. 

 Nước tiểu của quý vị đã đổi màu hoặc trông 
thấy đục. 

 Nước tiểu của quý vị trông đỏ như máu 
hoặc có máu cục lớn. 

 Nước tiểu của quý vị rất hôi. 

 Chỗ luồn ống vào cơ thể tấy đỏ, sưng lên, 
hoặc đau. 

 Chỗ luồn ống vào cơ thể rỉ mủ. 

 Nước tiểu rỉ ra xung quanh chỗ luồn ống 
vào cơ thể.  

 Quý vị cảm thấy nhộn nhạo (buồn nôn) 
hoặc ói mửa (nôn). 

 Quý vị cảm thấy lớn lạnh hoặc bị sốt cao hơn 
38.5°C (101.3°F). 

Giữ gìn sức khỏe bàng quang 
Hãy uống từ 8 đến 10 ly (2 đến 2.5 lít) chất lỏng 
mỗi ngày (trừ phi bác sĩ dặn khác). Nước lã là 
một trong các loại chất lỏng tốt nhất, những 
các loại chất lỏng khác có thể gồm sữa, nước 
trái cây, súp, và chút ít cà phê hoặc trà. 

Luôn luôn rửa tay bằng xà bông và nước trước 
và sau khi cầm ống luồn, ống dẫn, hoặc túi 
đựng. 

Luôn luôn để túi đựng ở vị trí thấp hơn bàng 
quang. Như vậy giúp cho  nước tiểu chảy ra. 
 

Ống luồn 

Túi đựng ban đêm 

Băng dán 

Đường ống dẫn 

Băng 
 

Túi 
đựng 
ở chân 

Niệu Đạo - Urethra (nghe 
như yer-ee-thra)  
Vòi nhỏ và ngắn đưa 
nước tiểu từ bàng quang 
ra ngoài cơ thể. 

Bàng Quang - Bladder 
(nghe như like blah-der)  
Bộ phận rỗng này thu 
thập và giữ nước tiểu 
cho đến khi phế thải ra 
khỏi cơ thể. 

Nước Tiểu - Urine (sounds 
like yer-in) 

Chất lỏng do thận thải 
ra, còn gọi là ‘nước đái’. 

Vietnamese 
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Rửa sạch là bước quan trọng nhất để ngăn 
ngừa nhiễm trùng lan rộng.  

Dấu hiệu này  nhắc quý vị rửa tay.  

Giữ gìn ống luồn 
Sau khi đi cầu (đại tiện), luôn luôn chùi theo 
hướng từ trước ra sau. 

Rửa sạch khu vực giữa hai chân và xung 
quanh ống luồn bằng xà bông và nước mỗi 
buổi sáng và tối. Luôn luôn rửa theo hướng từ 
trước ra sau. 

Tắm vòi sen trong thời gian quý vị có gắn ống 
luồn nước tiểu. Đừng tắm bồn. Nếu quý vị tắm 
bồn khi có gắn ống luồn thì có thể bị nhiễm 
trùng. Nhớ rửa từ theo hướng từ trước ra sau. 

Đeo túi đựng ban đêm khi quý vị tắm vòi sen. 
Đừng tắm vòi sen khi đeo túi đựng ở chân vì 
dậy cột có thể bị ướt. Nếu quý vị tắm vòi sen 
vào buổi sáng, túi đựng ban đêm có thời gian 
để khô trước khi đi ngủ. 

Không kéo hoặc giật ống luồn. Hãy giữ cho 
ống luồn không bị căng ra, túi đựng không lôi 
hoặc kéo ống luồn. Nếu bị kéo căng thì có thể 
gây tổn thương đến mô. 

Luôn luôn dán băng kẹp ống sát vào đùi. Cách 
này giúp ngăn ngừa bị kéo căng ống. 

Hãy kiểm soát cho chắc là ống dẫn nước tiểu 
không gãy gập. Những chỗ gập ống khiến 
nước tiểu không tháo khỏi bàng quang được. 

Luôn luôn giữ cho túi đựng không chạm sàn 
nhà. Muốn ngừa chạm sàn nhà và trong trường 
hợp túi đựng ban đêm bị rò rỉ, hãy đặt túi 
đựng trong một thau plastic sạch. 

Đổ nước tiểu ra khỏi túi đựng* 
• Mở nút đậy túi. 

• Đổ hết nước tiểu vào bồn cầu.  

• Không chạm vào đầu lỗ thoát nước tiểu. 
Nếu quý vị vô ý chạm vào lỗ thoát, hãy 
dùng que bông tẩm cồn lau sạch. 

• Đóng nút đậy. 

• *Đổ nước tiểu ra khỏi túi đựng từ 3 đến 4 
tiếng một lần, hoặc khi đã đầy lên nửa túi. 

Thay túi đựng 
Muốn đổi túi đựng ở chân sang túi ban đêm:  
• Chuẩn bị sẵn tiếp liệu: túi đựng ban đêm, 

băng dán, que bông tẩm cồn. 

• Đổ hết nước tiểu ra khỏi túi đựng ở chân.  

• Tháo túi đựng ở chân ra khỏi ống luồn và 
đặt qua một bên. 

• Tháo nắp bảo vệ trên ống dẫn của túi đựng 
ban đêm. Giữ nắp này để gắn vào túi đựng 
ở chân. 

• Tránh chạm vào những đầu lỗ mở của ống 
luồn hoặc ống dẫn, gắn ống cho túi đựng 
ban đêm. 

• Dán ống vào chân ở gần cạnh giường nhất. 
Treo túi đựng ban đêm vào dây lưng hoặc 
dây cột áo khoác ở nhà cho đến khi quý vị 
sàng đi ngủ. 

• Rửa sạch túi đựng ở chân. 

Muốn đổi túi đựng ban đêm sang túi ở chân: 
• Đổ hết nước tiểu ra khỏi túi đựng ban đêm 

và theo những bước ở trên để nối túi đựng 
ở chân. 

• Rửa sạch túi đựng ban đêm. 
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Rửa sạch các túi đựng 
• Đổ hết nước tiểu ra khỏi túi. 

• Rửa sạch túi sau khi tháo ra. Một chỗ thật 
tốt để rửa sạch túi đựng là trong bồn tắm. 

• Súc sạch ống và túi đựng bằng nước xà 
bông. Súc lại túi đựng bằng nước rồi đổ hết 
nước ra khỏi túi. 

• Dùng một cái phễu (quặng) nhỏ, đổ ¼ cup 
(50 mL) giấm trắng và 1 cup (250 mL) nước 
qua đường ống vào trong túi đựng. 

• Lắc nhẹ túi. 

• Đổ hết nước ra khỏi túi. 

• Đặt túi đựng trên một khăn lông sạch để 
không khí làm khô. 

• Dùng que bông tẩm cồn chùi sạch chỗ nối. 

• Đóng nắp bảo vệ sạch vào đầu túi. 

Quý vị có thể mua que bông tẩm cồn tại nhà 
thuốc tây. Quý vị có thể mua túi đựng mới tại 
những tiệm bán tiếp liệu y khoa và một số nhà 
thuốc tây. 

Muốn biết thêm, nên hỏi: 
• Bác sĩ gia đình của quý vị 

• Bác sĩ niệu khoa 

• Fraser Health Virtual Care 
1-800-314-0999 hoặc nói chuyện 
trực tiếp trên mạng tại  
fraserhealth.ca/virtualcare 
10:00 sáng đến 10:00 tối mỗi ngày 

• HealthLinkBC – gọi số 8-1-1 (7-1-1 cho 
người bị điếc hoặc lãng tai), hoặc đến 
HealthLinkBC.ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh sử dụng có phép của  ‘Kidney Infection – Going Home’ (Nhiễm Trùng Thận – Về Nhà) (Tháng Bảy 2010) của Providence Health Care và ‘Going Home with a Urinary Catheter’  
(Về Nhà với Ống Luồn Nước Tiểu) (Tháng Tám 2011) của Vancouver Coastal Health. 

 

  

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
http://www.healthlinkbc.ca/

