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Tappningskateter eller engångskateter 

Om du inte kan kissa själv kan du behöva en använda en tappningskateter. Det är en tunn mjuk 

slang som förs in i urinblåsan när den behöver tömmas på urin.  

En tappningskateter är en engångskateter som du kan använda själv för att tömma blåsan. 

Metoden kallas också RIK som står för ren intermittent kateterisering.  

Katetern sätts genom urinröret så att urinen kan rinna ut. Efter att blåsan är tömd tas katetern 

bort.  

Självtappning brukar behövas 4–5 gånger per dygn om du inte kan kissa alls utan hjälpmedel.  

Genom att bara använda katetern när urinblåsan behöver tömmas kan blåsan behålla sin 

förmåga att lagra urin mellan tömningarna. Självtappning påverkar inte heller förmågan till 

erektion eller penetration. 

Vårdpersonalen visar dig hur det går till att använda katetern. Du får också råd om vad som är 

bäst för just dig. 

Förberedelser 

Tvätta händerna med tvål och vatten innan du ska hantera katetern. Tvätta också underlivet.  

Gör så här 

1. Om du inte har en redan fylld kateter behöver du börja med att blöta katetern med kranvatten 

innan den förs in via urinröret. Katetern är förbehandlad med en yta som blir hal i kontakt med 

vatten. En del katetrar kan doppas i glidmedel. 

2. Håll i penis, dra tillbaka förhuden och böj upp penis mot buken. Sätt in katetern försiktigt 

genom urinröret. Det ska gå lätt sätta in katetern. Det ska inte göra ont. Vid motstånd ska du 

aldrig trycka, utan ta det försiktigt. Du kan använda mer glidmedel vid behov. 

3. Töm urinblåsan genom katetern i toaletten. 

4. Släng förbrukade katetrar i soporna. Om du behandlas med cytostatika ska de inte slängas i 

soporna utan hanteras som riskavfall. 

Tips! 

 Du kan använda en förlängningsslang som kopplas till katetern om du har svårt att tömma 

direkt i toaletten, till exempel om du sitter i rullstol.  

 Det finns hjälpmedel för att föra in katetern om du har svårt att hålla i den, till exempel om du 

har reumatism. 

 Det finns tappningskatetrar som är fyllda med vatten som kan vara bra om du till exempel ska 

resa bort och inte har tillgång till rent vatten. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Kateter i urinblåsan. 

 Läs mer på nikola.nu. Välj hjälpmedel och katetrar.  

 Läs mer på kateterfakta.nu. Välj KAD. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så fungerar njurar och urinvägar. 
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