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Suprapubisk kateter 

 

Jeres barn er henvist til anlæggelse af suprapubisk kateter i forbindelse 

med udredning eller kontrol af urinvejssymptomer.  

Denne information omhandler praktiske forholdsregler før og efter 

anlæggelsen. 

 

Hvad er et suprapubisk kateter? 

Et suprapubisk kateter er en tynd plastikslange, som lægges igennem 

maveskindet til blæren. Via kateteret er det muligt at udføre 

trykmålinger i blæren (urodynamisk undersøgelse), og foretage 

røntgenundersøgelser af blæren og urinrøret. 

 

Hvordan forbereder vi vores barn? 

Anlæggelsen foregår i fuld bedøvelse. 

Jeres barn skal være fastende inden anlæggelsen.  

Fasteregler for børn under 18 år:  
6 timer for fast føde og mælk - fraset brystmælk  
4 timer for brystmælk  
1 time for klare væsker (vand, saftevand og juice uden frugtkød)  
 
Børn bør opfordres til at drikke op til 1 time før anæstesi  
I praksis: 1 – 5 år: 55 ml  

6 – 12 år: 140 ml 

over 12 år: 250 ml 

 

Jeres barn skal have været i bad hjemmefra. 

Jeres barn skal have målt vægt, højde og morgentemperatur 

hjemmefra. Urinen undersøges for bakterier.  
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Hvad sker der under og efter anlæggelsen? 

Under indgrebet fyldes blæren med saltvand. Det sker gennem et tyndt 

plastikrør gennem urinrøret. Når blæren er fyldt op, punkteres den med 

en kanyle gennem maveskindet og kateteret føres ind. Omkring 

indstiksstedet anlægges lokalbedøvelse i huden. Kanylen fjernes 

efterfølgende og kateteret fastgøres med plaster til huden. Få timer eller 

dagen efter anlæggelsen foretages de planlagte undersøgelser 

(trykmåling/røntgenundersøgelse). De fleste børn kan ikke mærke 

kateteret, enkelte vil dog føle ubehag/vandladningstrang.  

 

Fjernelse af kateter og forbinding 

Når undersøgelserne er afsluttet (oftest efter 1-2 dage) fjernes kateteret 

af sygeplejersken. Det kan give ganske kortvarig ubehag, men varer 

kun nogle få sekunder. Såret dækkes med et lille plaster det kommende 

døgn.  

 

I skal være opmærksomme på 

Der kan være blod i urinen efter anlæggelsen. Dette er ufarligt. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Børn og Unge 

 
 
 


