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GOOD BLADDER HABITS FOR
EVERYONE
JÓ VIZELÉSI SZOKÁSOK
MINDENKINEK

GOOD BLADDER HABITS CAN HELP IMPROVE
BLADDER CONTROL

JÓ VIZELÉSI SZOKÁSOK SEGÍTHETNEK A
VIZELETVISSZATARTÁST JAVÍTANI

You need good bladder habits for a healthy life.

Egészséges élethez jó vizelési szokásokra van
szükség.

Poor bladder habits can lead to poor bladder
control, and even wetting yourself. Here are some
easy steps that everyone can take to keep a
healthy bladder.

Rossz vizelési szokások rossz
vizeletvisszatartáshoz vezethetnek, és még be
is pisilhet. Itt van néhány könnyű eljárás, amit
bárki megtehet, hogy egészséges maradjon a
hugyhólyagja.

HINTS TO KEEP YOUR BLADDER HEALTHY
Step 1 – Use good toilet habits
	It is normal to go to the toilet 4 to 8 times a
day and no more than twice a night.
	Don’t get into the habit of going to the toilet
“just in case.” Try to go to the toilet only
when your bladder is full and you need to go.
(Going to the toilet before you go to bed is fine).
	Take your time so that your bladder can
empty. If you rush, and do not empty your
bladder fully, over time, you could get a
bladder infection.
	Women should sit to go to the toilet. Do not
hover over the toilet seat.
Step 2 – Keep good bowel habits
	Eat lots of fruits and vegetables and stay
active to keep your bowels regular.
	Do not strain when using your bowels as
this can weaken your pelvic floor muscles
(the muscles that help your bladder and
bowel control).

1. lépés – Legyenek jó vécézési szokásai
	Normális az, ha nappal 4-8 alkalommal és
éjszaka legfeljebb kétszer megy vécére.
	Ne szokjon rá arra, hogy vécére menjen azért,
“mert talán kell”. Próbáljon csak akkor vécére
menni, amikor tele van a hugyhólyagja és amikor
pisilnie kell. (Ha lefekvés előtt vécére megy,
az rendben van).
	Várja meg hogy kiürüljön a hugyhólyagja. Ha siet
és nem üríti ki a hugyhólyagját teljesen, akkor
idővel hugyhólyagfertőzést kaphat.
	Nőknek ülniük kell a vécén. Ne tartsa magát a
vécéülés fölött.
2. lépés – Legyenek jó székelési szokásai
	Egyen sok gyümölcsöt és zöldséget, és
maradjon aktív annak érdekében, hogy rendes
széklete legyen.
	Ne erőlködjön, amikor székel, mivel az
gyengítheti a medencealapizmait (a vizeletés a székletvisszatartást segítő izmokat).

Step 3 – Drink plenty of water
	Drink 1.5 - 2 litres of fluid each day unless
your doctor says this is not okay.
	Cut down on how much caffeine and alcohol
you drink. These may upset your bladder.
Do not drink too much coffee, tea or cola.
Instant coffee has less caffeine than brewed
coffee. Tea has less caffeine than coffee.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

JAVASLATOK ARRA, HOGYAN TUDJA A
HUGYHÓLYAGJÁT EGÉSZSÉGESEN TARTANI

3. lépés – Igyon sok vizet
	Igyon 1.5 – 2 liter folyadékot minden nap, hacsak
az orvosa nem ad javaslatot ez ellen.
	Csökkentse a koffein és alkohol fogyasztását.
Ezek megzavarhatják a hugyhólyagját. Ne igyon
túl sok kávét, teát vagy kólát. A nescaféban
kevesebb koffein van, mint a lefőzött kávéban.
A teában kevesebb koffein van, mint a kávéban.
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Step 4 – Look after your pelvic floor muscles 4. lépés – Ügyeljen a medencealapizmaira!

	Keep your pelvic floor muscles strong with pelvic

	Erősítse a medencealapizmait a

Step 5 – Seek help from your doctor,
physiotherapist or continence nurse if you:
	wet yourself, even a few drops, when you
cough, sneeze, laugh, stand, lift or do sports
or other activity;
	have an urgent need to pass urine, have a
strong feeling of not being able to hold on,
or often don’t get to the toilet in time;
	pass small amounts of urine, often and
regularly. That is more than 8 times per day
in small amounts (less than about what a
tea cup holds);
	have to get up more than twice in the night
to pass urine;
	wet the bed over the age of five years;
	have trouble starting your stream of urine,
or have a stream that stops and starts
instead of a smooth flow;
	strain to pass urine;
	feel that your bladder is not empty when you
have passed urine;
	have burning or pain while passing urine;
	have to give up things you enjoy like walking,
aerobics or dancing because of poor bladder
or bowel control; or
	have any change in your regular bladder habits
that you are worried about.

5. lépés – Kérjen segítséget az orvosától,
a fizioterapeutájától vagy a kontinencia
ápolójától, ha:
	bepisil, még ha csak egy pár csepp csöpög is,
amikor köhög, nevet, áll, felemel valamit vagy
sportol vagy valami mást csinál;
	sürgősen pisilnie kell, erősen úgy érzi, hogy nem
tudja visszatartani a pisilést, vagy gyakran nem
ér időben a vécére;
	gyakran és rendszeresen keveset pisil. Azaz,
naponta több, mint nyolcszor kis mennyiségben
(kevesebb, mint egy teás csészényit) pisil;
	éjszaka több, mint kétszer fel kell kelnie pisilni;
	ha öt évesnél idősebb, és az ágyba bepisil;
	ha nehezen indul meg a pisilés, vagy megáll és
újraindul ahelyett, hogy egyenletesen folyna;
	erőlteti a pisilést;
	úgy érzi, hogy a hugyhólyagja nem üres azután,
hogy pisilt;
	égető érzése vagy fájdalma van, miközben pisil;
	abba kell hagynia olyan dolgokat, amiket szeret,
mint például a sétálást, az aerobikot és a táncot
rossz vizelet- vagy székletvisszatartás miatt;
vagy
	olyan változás állt be a rendszeres vizelési
szokásaiba, ami miatt aggódik.

floor muscle training.
	You can get a Pelvic Floor Muscle Training
leaflet for Men, or for Women.
	See your doctor, physiotherapist or continence
nurse to check that you are training your
muscles the right way.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066
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medencealapizom edzésével.
	Kaphat a férfiak és nők számára összeállított
szórólapot, amely a medencealapizom edzéséről
szól.
	Keresse fel orvosát, fizioterapeutáját vagy
kontinencia ápolóját, hogy megtudja, hogy
helyesen edzi-e az izmait..
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SEEK HELP

KÉRJEN SEGITSÉGET

Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66*
(Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm
Australian Eastern Standard Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.

Szakképzett ápolók állnak rendelkezésére ha
felhivja az Országos Kontinencia Telefonos
Segélyszolgálatot a 1800 33 00 66* számon
(hétfőtől péntekig, reggel 8-tól este 8-ig az ausztrál
keleti időzónában) ingyenesen:
 Információ;
 Tanács; és
 Szórólapok.

If you have difficulty speaking or understanding
English you can access the Helpline through the
free Telephone Interpreter Service on 13 14 50.
The phone will be answered in English, so please
name the language you speak and wait on the
phone. You will be connected to an interpreter
who speaks your language. Tell the interpreter you
wish to call the National Continence Helpline on
1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected
and the interpreter will assist you to speak with a
continence nurse advisor. All calls are confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/
other-languages

Ha problémái vannak az angol nyelvvel, kapcsolatba
léphet a Telefonos Tolmács Szolgálattal a 13 14 50
számon. Először valaki válaszol a hivásra angolul,
mondja be, hogy milyen nyelven beszél és várjon a
telefonon. Kapcsolatba fog kerülni egy tolmáccsal
aki beszéli az Ön nyelvét, mondja meg neki, hogy az
Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálattal
akar beszélni a 1800 33 00 66 számon. Várjon a
telefonon, hogy kapcsolják és a tolmács segiteni
fogja a kontinencia ápolójával való beszélgetésben.
Minden beszélgetés bizalmas.
Látogassa meg a bladderbowel.gov.au vagy
continence.org.au/other-languages weboldalakat

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

* A mobil telefonról történő hívás az annak megfelelő díjba kerül.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066
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