


 

 

   

 

DERIVACIONS URINÀRIES, UROSTOMIES 
 

Cada any milers de persones que pateixen diferents patologies de la bufeta són 

sotmeses a una derivació urinària. Es tracta d'una cirurgia important que provoca 

canvis en la forma en què funciona el cos, però després d’un període de recuperació i 

d’adaptació, que és diferent en cada persona, podrà reprendre la seva vida. 

 

La informació que li donem a continuació no substitueix, en cap concepte, les 

consultes sobre aspectes mèdics de la derivació urinària. Aquestes les ha de fer al 

seu cirurgià, infermera estomaterapeuta o metge de capçalera. 

 

 

QUÈ ÉS UNA DERIVACIÓ URINÀRIA 

És un procediment quirúrgic que desvia el flux normal d'orina dels ronyons i/o urèters 

a l’exterior. 

 

A vegades pot ser una desviació temporal i en aquest cas es fa amb una sonda i a 

vegades pot ser definitiva i es crea un estoma. La bufeta pot ser o no eliminada.  

 

En aquest monogràfic esmentarem alguns dels diferents tipus de derivacions urinàries, 

però ens fixarem més en l’extirpació de la bufeta urinària (cistectomia) que comporta 

la creació d’un estoma per on surt l’orina. 

 

 

SISTEMA URINARI 

El sistema urinari (Figura 1) es compon de: 

 Dos ronyons que filtren la sang i en separen els residus i l'excés d'aigua 

 Dos urèters que són els conductes que connecten el ronyó a la bufeta 

 Una bufeta que emmagatzema l’orina 

 Una uretra, conducte d’expulsió de l’orina a l’exterior 
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Figura 1: Sistema urinari 
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L'orina es produeix als ronyons (aproximadament 1,5 a 2 litres al dia), flueix 

contínuament i es transporta pels urèters a la bufeta on s'emmagatzema. Quan està 

aproximadament a la meitat de la seva capacitat, es té la primera sensació de ganes de 

miccionar (orinar). La bufeta es contraurà i sortirà l'orina a través de la uretra. En els 

adults sans, aquest procés de la micció està sota control voluntari. 

 

 

CAUSES DE LES DERIVACIONS URINÀRIES 

Hi ha diversos motius, tots ells relacionats amb un defecte o problema en el sistema 

urinari, que cal eliminar o deixar inutilitzat.  

 

Les causes més comunes són els tumors, altres causes són traumatismes, litiasi (una 

pedra que impedeixi la sortida de l’orina), o causes neurògenes (incontinència per 

problemes cerebrals, de la medul·la espinal o dels nervis) i per causes inflamatòries i 

infeccioses. 

 

En nadons la causa és algun defecte congènit del sistema urinari.  

 

 

TIPUS DE DERIVACIONS URINÀRIES 

Hi ha molts tipus de derivacions urinàries, però ens limitarem a comentar les més 

comunes. 

 

 Continents: Són derivacions fetes internament, no hi ha cap sortida artificial a 

l’exterior o bé perquè es deriven a una altra part sana de l’aparell urinari o al 

budell. 

 

Aquests tipus de derivacions no són molt freqüents, el cirurgià ha de valorar 

molt bé les condicions físiques i anatòmiques del pacient, ja que poden tenir 

moltes complicacions. No necessiten bossa d’ostomia. 

 

 No continents: Comporten una derivació de l’orina a l’exterior. El primer que 

hem de considerar és que a partir d’aquesta intervenció el flux d’orina és 

continu i no tindrà el control voluntari de la seva eliminació. Per aquest motiu 

serà imprescindible portar una bossa d'urostomia amb una aixeta per poder-la 

buidar diverses vegades al dia. A la nit la bossa d’urostomia normalment es 

connecta a una bossa de drenatge nocturn. 
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En aquest tipus es troben les següents derivacions urinàries: 

 

 Ureterostomies cutànies: Són l’abocament d’un (Figura 2a) o d’ambdós 

urèters (Figura 2b) directament a la paret abdominal. Se situen a la 

fossa ilíaca (part inferior de l’abdomen). Com l'abocament està a nivell 

de la pell, donen problemes d'adaptació de dispositius i també 

d'epidermització de la mucosa (creix la pell per sobre). A més a 

més s'estenosen (l'orifici es fa petit) amb molta facilitat i quasi sempre 

han d'anar canalitzades amb sondes o catèters. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ureterostomia cutània 

a) abocament d’un urèter a l’exterior  

 

 Nefrostomies (Figura 3): Són un drenatge de l’orina de la pelvis renal a 

l’exterior a través d’una sonda que s’insereix per la fossa lumbar (part 

posterior del cos). 

 

 
 

  

a) b) 

Figura 3: Nefrostomia 

 

b) abocament dels dos urèters 
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 Ureteroileostomia cutània tipus Bricker (Figura 4): Són derivacions de 

l’orina a l’exterior. El cirurgià normalment aïllarà un segment de l'intestí 

prim (ili) amb el que formarà un tub o canó (conegut com a conducte 

ileal). Els dos urèters s'uniran en aquest tub que es portarà a la 

superfície de l'abdomen, de manera que sobresurti el budell per sobre 

la pell. D’aquesta manera l'orina sortirà per l'estoma.  

 
Figura 4: Ureteroileostomia cutània tipus Bricker 

 

 

TEMPORALITAT 

Les derivacions urinàries poden ser: 

 

 Temporals: Quan es preveu que la derivació urinària podrà eliminar-se en un 

temps més o menys llarg.  

 Nefrostomies  

 

 Definitives: Quan la derivació no es podrà revertir, sigui per l’estat general del 

pacient, sigui per la tècnica quirúrgica. 

 Nefrostomies 

 Ureterostomies cutànies 

 Ureteroileostomies cutànies (tipus Bricker): Són les derivacions 

d’elecció si han de ser definitives i l’estat del pacient permet una 

intervenció d’aquest tipus. 

 

 

 

Estoma 
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ABANS DE LA INTERVENCIÓ 

Si la intervenció és programada el cirurgià o algun membre de l’equip li explicarà el 

procediment quirúrgic que li faran i li comentarà les probabilitats de què li facin un 

estoma. Sol ser un moment d’impacte i potser li costarà assimilar el que li està 

explicant. Consulti-li tots els dubtes que tingui al respecte. 

 

A la majoria d’hospitals de la xarxa pública de Catalunya i en molts centres privats, hi 

ha la figura de la infermera especialista en ostomies (estomaterapeuta). Generalment 

se sol programar una visita amb ella abans de la intervenció.  Ella resoldrà qualsevol 

dubte que tingui i mirarà quin és el millor lloc per ubicar l’estoma. Buscarà sempre que 

sigui possible, una zona on li sigui fàcil visualitzar-lo, que no hi hagi plecs i que no li 

sigui incòmode pel tipus de roba que sol portar. 

 

 

DURANT L’ESTADA HOSPITALÀRIA 

A no ser que hi hagi alguna complicació o motiu social per allargar-la, les estades 

hospitalàries són curtes per tal d’evitar infeccions hospitalàries i perquè la recuperació 

es pugui fer en l’entorn familiar. 

 

Durant aquests dies de postoperatori, molt probablement amb drenatges, sondes i 

vies, pot semblar impossible pensar i dedicar un temps per aprendre com fer  la 

higiene de l’estoma, però és un tema important i que li serà molt útil quan torni a casa. 

Si és possible, anirà molt bé que un familiar proper també vegi com es fa el canvi de 

bossa i quines precaucions s’ha de tenir en fer-ho. Aprofiti i consulti als professionals 

sanitaris qualsevol dubte que tingui i intenti fer vostè el canvi amb ells al davant 

perquè l’assessorin de com fer-ho correctament. 

 

Li donaran l’alta amb els catèters ureterals que surten de l’estoma, no els tibi, cauran 

quan uns punts que hi ha dins es desfacin. Tampoc no impedeixi que caiguin, si els 

torna a posar dins, pot afavorir una infecció d’orina. El dia que cauen els catèters es 

pot tenir febre, si és molt alta, vagi a l’hospital. Aquell dia procuri beure més aigua del 

que pren normalment. 

 

 

DISPOSITIUS D’UROSTOMIES 

Hi ha dispositius específics per a les urostomies. Les bosses (Figura 5) tenen una 

vàlvula antireflux per impedir el retorn de l’orina i així prevenir les infeccions urinàries. 

També tenen un sistema de buidatge que permet adaptar una bossa de drenatge  
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nocturn per facilitar el descans. També s’hi pot adaptar una bossa de cama per si les 

seves activitats no li permeten buidar la bossa d’urostomia sovint. 

 

 
 

     A             B 

 

Figura 5:  

a) Esquema d’un dispositiu típic per a urostomia 

b) Fotografia de bosses d’urostomia de diferents cases comercials 

 

 

Els dispositius poden ser: 

 D’una sola peça: On la superfície adhesiva i la bossa són una unitat. Això fa que 

el dispositiu sigui més flexible i per tant permet més comoditat. S’ha de canviar 

cada dia per la qual cosa l’adhesiu de les bosses no és tan potent per preservar 

la integritat de la pell. 

 

 De dues peces: On la part que s’adhereix a la pell, que s’anomena apòsit, 

làmina o placa, depenent del laboratori que les fabrica, és independent de la 

bossa. Aquest sistema permet canviar la bossa les vegades que siguin 

necessàries sense haver de desenganxar la part que va adherida a la pell. 

Aquesta placa normalment es canvia cada 3 dies. 

 

La resina i l’adhesiu d’aquest sistema és més potent i per tant fa que tingui més 

temps d’adherència i major protecció per la pell. És el sistema idoni per 

persones amb la pell sensible. 

 

 

 

 

Vàlvula antireflux. 
Impedeix que 
l’orina torni enrere 
quan canviem de 
postura 
 
Dispositiu de buidat 
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La part que s’adhereix a la pell, tant en el sistema d’una peça o dues peces 

(Figura 6), pot ser: 

 

 Plana Idoni per les persones que tenen l’estoma una mica protuberant. 

 

 Convexa La superfície adhesiva té una forma que permet mantenir 

l’estanqueïtat en aquells casos en què l’estoma està enfonsat o bé dins 

d’un plec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la majoria de dispositius s’hi pot adaptar un cinturó especial per donar més 

seguretat. 

 

Bosses de diüresi (Figura 7): També anomenades bosses col·lectores o bosses de 

drenatge nocturn. Tenen una capacitat de dos litres i es connecten a les bosses 

d’urostomia mitjançant un tub llarg. D’aquesta manera permeten que es pugui dormir 

amb tranquil·litat sense haver-se de llevar per buidar la bossa d’urostomia. La bossa de 

diüresi ha d’estar sempre per sota la bossa d’urostomia, es canvia cada dia i si algun 

dia es queda sense, es pot rentar amb aigua i vinagre i aprofitar-la. 

 

 

  

Tub llarg per connectar a la bossa d’ostomia, 
així aquesta bossa es pot penjar al somier del 
llit o deixar-la a terra 
 

Connector a la bossa d’ostomia 

Dispositiu per buidar la bossa 

Válvula antireflux 

Figura 6: Tipus de plaques a) Plana b) Convexa 

Placa 

 

Figura 7: Bossa de diüresi 

 
8



 

 

   

 

Bosses de cama (Figura 8): És una bossa que es lliga a la cama i es connecta a la bossa 

d’urostomia. D’aquesta manera tota l’orina es recull a la bossa de cama i la bossa 

d’urostomia queda buida, el que evita que en cas de compressió de la bossa 

d’urostomia hi hagi fuites. Tal com s’ha comentat anteriorment, aquesta bossa li 

permet no haver-la de buidar tan sovint. N’hi ha de 500 i de 750 cc de capacitat. No es 

pot fer servir per anar a dormir, ja que queda a la mateixa alçada que l’estoma i l’orina 

queda estancada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Bossa de cama per adaptar a la d’urostomia 

 

Cinturó (Figura 9): S’adapta a unes anelles que té la bossa i afegeix seguretat al 

sistema. Es pot rentar amb aigua i sabó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Cinturó per incrementar la fixació de la bossa 

 

Les bosses d’ostomia i alguns accessoris estan subvencionades per la seguretat social, 

però no tots els productes relacionats amb l’ostomia. A vegades hi ha solucions més 

quotidianes que poden fer el mateix efecte que un accessori no subvencionat. Al 

nostre país hi ha 4 cases comercials de material d’urostomia. Tingui present que no hi 

ha una casa comercial millor que l’altra. El millor dispositiu és el que li vagi millor a 

vostè. 
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HIGIENE 

Per retirar la bossa d’ostomia, Primer buidi-la, després comenci a desenganxar per dalt 

i acabar a baix, amb una mà tibi la base adhesiva de la bossa avall i amb l’altra mà 

subjecti la pell perquè no li faci mal i no la irriti. Quan hagi tret el dispositiu d’ostomia, 

el pot llençar a la brossa de rebuig. 

 

Freqüentment amb l’orina surt moc que el produeix el trosset d’intestí. Això és normal 

i no l’ha de preocupar. Retiri el moc adherit a la pell i a l’estoma amb paper higiènic. 

Renti la pell amb una esponja molt suau amb aigua tèbia, si la pell està molt bruta pot 

fer servir sabó neutre, d’aquesta manera s’elimina la suor, orina i material adherit a la 

pell. Esbandeixi la pell amb aigua i eixugui-la bé amb una tovallola a tocs, sense rascar. 

El dispositiu d’ostomia només s’enganxarà bé a una pell ben seca. 

 

No faci servir les tovalloletes per a nadons, porten olis que impedeixen l’adhesió dels 

dispositius. 

 

Un cop a la setmana, prepari una dilució de ½ vas d’aigua de l’aixeta amb 1 cullerada 

de vinagre blanc, agafi una gasa o bé un mocador i després de mullar-lo bé, sense que  

 

regalimi, posi’l amb suavitat sobre la pell i l’estoma, i deixi’l una estona, així s’eliminen 

els cristalls de fosfats que hi ha a l’orina i que es dipositen sobre la pell. 

 

Mesuri l’estoma per saber a quina mida ha de retallar la placa, sobretot al principi que 

és quan va desapareixent la inflamació que provoca la intervenció quirúrgica. Un cop 

sàpiga la mida, si guarda el paper que protegeix l’adhesiu de la placa, li pot servir de 

patró per propers canvis. Convé que la placa la retalli a la mida de l’estoma perquè 

l’orina no toqui la pell, ja que es pot irritar, però deixi uns 2 mm a tot el voltant per 

permetre tots els moviments de la vida diària.  

 

La bossa enganxi-la de baix a dalt, fent massatge a tota la superfície, per afavorir 

l’adherència. Si té molt pèl, que li dificulta enganxar la bossa, se’l pot tallar ben curt 

amb tisores, és millor no rasurar perquè podem fer petites lesions que encara que no 

sagnin poden ser l’origen de problemes. A l’hivern és recomanable escalfar el 

dispositiu entre les mans uns segons, per tal de facilitar l’adherència a la pell. 

 

Una bona hora per fer el canvi de dispositiu és al matí abans d’esmorzar, perquè en fer 

estona que no beu ni menja, surt menys quantitat d’orina. S’ha d’assegurar que ha 

tancat l’aixeta que hi ha a la part inferior de la bossa. 
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També és recomanable dutxar-se al matí abans d’esmorzar per les raons esmentades. 

Pot dutxar-se amb la bossa posada o bé sense bossa, si no li molesta anar-se mullant 

amb orina mentre es dutxa, si té l’hàbit de banyar-se, faci-ho amb la bossa posada.  

 

Si la pell se li irrita, contacti amb l’estomaterapeuta abans no empitjori el problema, i 

valorarà el motiu de la irritació: orifici retallat massa gran, higiene massa enèrgica, 

al·lèrgia, etc. i prescriurà el tractament corresponent. 

 

 

COM TRACTAR LA PELL DEL VOLTANT DE L’ESTOMA 

La pell és un òrgan que ens recobreix tot el cos i és l’encarregada de protegir-nos 

d’agressions externes, cops, deshidratació, infeccions, cremades químiques, cremades 

per calor. Per aquest motiu és tan important cuidar la zona del voltant de l’estoma i 

protegir-la dels líquids corporals, donat que aquesta és la principal causa dels seus 

problemes. 

 

Per això és necessari retallar la base dels dispositius a la mida de l’estoma perquè 

d’aquesta manera la pell quedi tapada i protegida. En el cas d’irritacions o lesions no 

hem de posar pomades greixoses que impedirien l’adhesió de les bosses i la pell 

empitjoraria. 

 

Si no tenim la pell íntegra, no tindrem l’adherència necessària del dispositiu d’ostomia 

per poder viure de la millor manera possible i normalitzar l’estil de vida anterior a la 

intervenció quirúrgica.  

 

La pell no cal cuidar-la ni amb pinces ni amb gases. S’ha de tractar amb suavitat, no 

rascar-la perquè es pot irritar, a més si s’arrenca la bossa sense cura, es pot lesionar. 

No faci servir ni alcohol ni colònia en aquesta pell, ja que s’asseca i la torna fràgil. Si 

nota qualsevol canvi a la pell, s’ha de tractar de la manera el més precoç possible. Un 

senyal d’irritació de la pell periestomal pot ser picor, si abans no en tenia, o dolor a la 

pell de sota la placa. 

 

Mentre es fa la higiene sempre es toca la mucosa de l’estoma i amb el fregadís sagna 

amb facilitat. L’estoma és vermell per la gran quantitat de vasos sanguinis que conté i 

com que no té pell que el recobreixi sagna amb facilitat. No cal preocupar-se si el 

sagnat és lleu.  
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COSES IMPORTANTS QUE HEM DE TENIR EN COMPTE: 
 

 A mesura que va passant el temps baixa l’edema (inflor) de l’estoma, aquest és 

el motiu pel que hem de mesurar el diàmetre de tant en tant per poder retallar 

el dispositiu de manera correcta. Al voltant dels quatre mesos després de la 

intervenció, la mida de l’estoma és la definitiva. 

 

 Les bosses d’urostomia es buiden quan estan  a 1/3 de la seva capacitat, ja que 

si pesen massa, tiben la pell i la poden irritar i també es pot desenganxar la 

bossa. 

 

 Si es porta un dispositiu de dues peces, la placa o disc es canvia cada dos o tres 

dies, o quan la resina d’arran l’estoma es comença a deteriorar i ja no protegeix 

la pell. La bossa es canvia cada dia. 

 

 La millor manera de no tenir problemes és aprendre a fer el canvi de dispositiu 

a l’hospital, allà ens explicaran com tenir-ne cura i no cometrem errors per 

desconeixement. 

 

 Un dels problemes més freqüents en les urostomies són les infeccions d’orina. 

Els símptomes són: 

 Orina fètida i/o tèrbola 

 Febre. Si la febre és molt alta es poden tenir tremolors intensos 

 Dolor lumbar 

 Sol haver-hi pèrdua de gana 

Davant de qualsevol d’aquests símptomes acudeixi al seu centre hospitalari. 

 

 Quan surti de casa porti sempre un necesser amb un dispositiu de 

recanvi,  material per poder fer la higiene i una bossa petita on poder 

dipositar el dispositiu usat. Al cotxe tingui alguns dispositius protegits de 

la calor o fred i renovi’ls sovint perquè amb el temps i canvis de 

temperatura, perden les propietats adhesives. 
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CONSELLS DIETÈTICS PER A PERSONES AMB UROSTOMIES 

És molt important beure líquids, per facilitar la funció dels ronyons, cal que el volum 

d'aigua i líquids de la dieta normal sigui almenys de 2 litres diaris. 

 

Tingui en compte que aquesta quantitat no només ha de ser d'aigua sinó que també es 

poden prendre sucs, infusions, brous, liquats, etc. 

 

Així mateix es recomana prendre molta fruita i verdura rica en vitamina C. Aquesta 

vitamina ajuda a l'organisme a combatre la infecció i és antioxidant. Augmenta 

l'acidesa de l'orina inhibint el creixement de bacteris perjudicials i disminuint la 

formació de cristalls al voltant de l'estoma que poden lesionar la zona periestomal. 

 

Una fruita molt recomanable per a les persones urostomizades és la taronja i fruits 

vermells, sobretot el mirtil o nabius vermells (arándanos en castellà), inhibeixen les 

infeccions urinàries perquè els seus àcids orgànics d'una banda eliminen certs bacteris 

i de l'altra prevenen l'adhesió dels mateixos a les parets del tracte urinari. 

 

No cal que segueixi cap dieta específica, pot menjar de tot però és important que no 

augmenti de pes per evitar problemes amb l’estoma com són les hèrnies 

paraestomals. 

 

Pot trobar a la web el monogràfic “Recomanacions dietètiques per a persones 

ostomitzades”. 

 

 

ALTRES RECOMANACIONS 

Es desaconsella el tabac, ja que donat el seu efecte vasoconstrictor es poden patir 

problemes circulatoris, hipertensió arterial (HTA) i dificultat d’arribar la sang als 

ronyons, augmenta el risc de càncer de ronyó i el de patir litiasi renal (pedres al ronyó). 

 

També es desaconsella l’alcohol, ja que provoca HTA i la inhibició de vasopressina, una 

hormona que regula l’eliminació de l’aigua i per tant s’orina més i pot provocar 

deshidratació (és per aquest efecte que quan bevem alcohol orinem més). 

 

Tingui present que alguns medicaments poden canviar l’olor i color de l’orina. 
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