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Co to jest czyste cewnikowanie 
przerywane (CIC)? 
 

 

Czyste cewnikowanie przerywane (CIC*) polega 

na wprowadzeniu do pęcherza poprzez cewkę 

moczową jednorazowego cewnika w celu 

opróżnienia pęcherza z zalegającego moczu. 

 

 

 
 

 

* ang. Clean Intermittent Catheterisation 

 
Page 2 



Czyste cewnikowanie przerywane (CIC) 

stanowi dzisiaj w krajach Europy Zachodniej 

i w USA najbardziej bezpieczną metodę 

opróżniania pęcherza u osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami  

w oddawaniu moczu. 
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Czyste cewnikowanie przerywane wykonane przy pomocy 

innowacyjnego sprzętu pozwala osobom z dysfunkcjami 

pęcherza moczowego prowadzić normalne życie. 
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Wskazania do cewnikowania przerywanego  
– Zaleganie moczu w pęcherzu 

Przyczyny neurologiczne 

 

• Uraz rdzenia kręgowego                   

– ok. 30 000 osób 

• Stwardnienie Rozsiane (MS) – ok. 

60 000 osób 

• Mózgowe porażenie dziecięce 

• Rozszczep kręgosłupa (SB) 

• Nowotwory OUN 

• Wylew, udar 

 

Przyczyny urologiczne 

 

• Łagodny przerost prostaty 

• Rak prostaty 

• Powikłania pooperacyjne 
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SKUTKI ZABURZENIA FUNKCJI PĘCHERZA 
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SKUTKI ZABURZENIA FUNKCJI 

PĘCHERZA: 

SPOŁECZNE: ObniŜenie komfortu Ŝycia, 

utrudnienie kontaktu ze środowiskiem, 

zaniŜenie własnej wartości, 

stopniowe ograniczenie kontaktu ze 

środowiskiem do całkowitego odizolowania 

się, depresja. 

MEDYCZNE: Zaburzenie synchronizacji 

mięśni odpowiedzialnych za zatrzymanie i 

wypieranie moczu, zaleganie 

moczu, nadmierne obkurczanie się 

pęcherza, zapalenie cewki moczowej, 

cofanie się moczu do górnych dróg 

 

SPOŁECZNE: Obniżenie komfortu życia, utrudnienie kontaktu ze 

środowiskiem, zaniżenie własnej wartości, 

stopniowe ograniczenie kontaktu ze środowiskiem do całkowitego 

odizolowania się, depresja. 

 

MEDYCZNE: Zaburzenie synchronizacji mięśni odpowiedzialnych za 

zatrzymanie i wypieranie moczu, zaleganie 

moczu, nadmierne obkurczanie się pęcherza, zapalenie cewki moczowej, 

cofanie się moczu do górnych dróg moczowych. 



Korzyści dla pacjenta ze stosowania czystego 
cewnikowania przerywanego za pomocą cewnika 
powlekanego 

• Zmniejszenie ryzyka infekcji dróg moczowych – w opróżnionym pęcherzu 

nie zalega mocz, który długo zalegając przyczynia się do powstawania infekcji. 

 

• Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia nerek – mocz nie cofa się z 

przepełnionego pęcherza do nerek na skutek wysokich ciśnień w pęcherzu 

 

• Zapobieganie niekontrolowanemu wyciekowi moczu – wykonywanie 

samocewnikowania pozwala na zapanowanie nad wydalaniem moczu  

i umożliwia wykonanie normalnych czynności, przyczyniając się tym samym 

do podniesienia / poprawy jakości życia. 

 

• Jednorodna warstwa powlekająca cewniki zmniejsza tarcie pomiędzy 

cewnikiem a błoną śluzówki cewki moczowej i umożliwia łatwe  

i bezpieczne wprowadzenie cewnika bez dodatkowego żelu. 
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Standard w Europie i na świecie !!! 
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• Cewnik wewnętrzny jednorazowy teleskopowy 

powlekany – najskuteczniejsza profilaktyka zakażeń dróg 

moczowych i wysoka jakość życia. 



Standard w Polsce… 
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• Cewnik wewnętrzny jednorazowy niepowlekany – większe ryzyko 

infekcji dróg moczowych 

• Cewnik wewnętrzny stały - większe ryzyko infekcji dróg 

moczowych 

• Cewniki zewnętrzne + worki do zbiórki moczu – mniejsza 

dyskrecja i niski stopień socjalizacji pacjenta 

• Pieluchomajtki – odparzenia skóry, brak dyskrecji pacjenta 

 

 

 

 

 
 

Fot. 1. Cewnikowanie za pomocą narzędzia (pęseta, kleszczyki, pean)  Fot. 2. Cewnikowanie bezpośrednio ręką  
 

http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=12183&_tc=F81DDA0D96B844089531DF5C799E2DBB 

 



 
 
Aktualna refundacja cewników 
wewnętrznych w Polsce 

Kod 

schorzenia 

Typ produktu Wysokość udziału 

własnego 

ubezpieczonego w 

cenie nabycia do 

wysokości limitu 

cenowego  

Refundacja 

przez NFZ 

Okres 

używalności 

Limit cenowy 

9241.03 Cewniki urologiczne jednorazowe 

do 180 szt. miesięcznie - stany 

wymagające wielokrotnego 

cewnikowania w ciągu doby w ilości 

odpowiedniej do wskazań 

lekarskich  

30% 70% 1 raz na 

miesiąc 

 0,80 PLN 
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Aktualna refundacja cewników 
wewnętrznych w krajach europejskich 
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Aktualna refundacja cewników 
wewnętrznych w krajach europejskich 
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Dostęp do innowacyjnych rozwiązań pozwalają 

osobą z dolegliwościami w oddawaniu moczu być 

aktywnymi i zdrowszymi na co dzień (dzięki 

zmniejszeniu ryzyka niebezpiecznych infekcji dróg 

moczowych). Pozwalają żyć godnie, bez obawy 

przed niekontrolowanym wyciekiem moczu w 

miejscu publicznym, w gronie przyjaciół. 
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Dziękuję  

za uwagę 



Najbezpieczniejsze jednorazowe  

cewniki wewnętrzne to cewniki  

powlekane, na które w Polsce jako  

w jedynym kraju Unii Europejskiej  

nie ma refundacji.  
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