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براي انجام دیالیز خونی شما و خروج سموم و مایعات               
اضافی از بدنتان نیاز به جریان خون مناسب براي دیالیز              
داریم بنابراین تا زمانی که بتوان از فیستول شما استفاده             
نمود و یا زمانی که نیاز اورژانسی به دیالیز داشته باشید با              
روش جراحی در سیاهرگ مرکزي گردن یا سینه یا ران پاي            
شما یک لوله پالستیکی کار می گذراند تا از طریق آن بتوانید        

 دیالیز شوید.کاتترها بالفاصله قابل استفاده می باشند.
-کاتترهاي موقت (شالدون) با بخیه سر جاي خود محکم می         

شوند و منظور از کاتترهاي دائمی کاتترهایی هستند که مدت          
زمان طوالنی تر مورد استفاده قرار می گیرند این کاتترها را            
با یک روکش خاص و چند بخیه در زیر پوست محکم کار               

 می گذارند.
 

از آنجائی که قسمتی از کاتتر داخل بدن و قسمت دیگر آن              
خارج بدن است احتمال آلوده شدن و عفونت در آن زیاد              
است بنابراین جهت پیشگیري از عوارضی مانند عفونت و           
خونریزي یا خارج شدن کاتتر  رعایت نکات ذیل الزامی              

 باشد:می
 
 کاتتر خود را همیشه تمیز و خشک نگه دارید. ♦
جهت استحمام ابتدا روي پانسمان و لوله ها را با پالستیک               ♦

پوشانده سپس سر خود را به عقب گرفته و فقط موهاي سر را             
بشوئید مراقب با شید محل ورود لوله ها به پوست خیس نشود  
در صورت خیس شدن کاتتر و محل مربوطه سریعا پانسمان            

 خشک گذاشته شود.
 کاتتر موقت بعد از هر جلسه دیالیز تعویض پانسمان می شود. ♦
 6در صورت داشتن کاتتر دائم تعویض پانسمان باید تا مدت              ♦

هفته انجام گیرد و پس از آن نیازي به وجود پانسمان                8تا  
 نمی باشد.

هفته می توانید براحتی حمام کنید بهتر  8در کاتتر دائم پس از  ♦
 است پس از حمام محل ورود کاتتر را با سه شوار خشک کنید.

مراقب باشید کاتتر مخصوصا موقع تعویض لباس کشیده              ♦
 نشود.



مواقعی که دیالیز نمی شوید روي کاتتر را بپوشانید و با استفاده              ♦
روي پانسمان گردن  فیکس کننده لوله کاتتر مانند سرجی از ثابت

 از حرکت بی مورد لوله ها جلوگیري نمائید.
 تاریخ تعبیه کاتتر را به خاطر بسپارید. ♦
ها قبل از اقدام به در صورت باز شدن بخیه ها و یا جابجائی لوله ♦

 هر کاري فورا به پزشک مربوطه مراجعه نمائید.
در صورت خارج شدن اتفاقی کاتتر محل خروج کاتتر را محکم             ♦

مراجعه    به پزشک   سریعا  و  شود  جلوگیري  خونریزي  تا از   دهید  فشار
 نمائید.

ها به  در صورت بروز هر گونه تحریک و خارش در محل بخیه            ♦
 هیچ عنوان به آن دست نزنید.

مراقب تا شدگی و یا خمیدگی لوله ها باشید و از دستکاري آنها               ♦
 بپرهیزید.

 پیچ هاي سرلوله کاتتر به هیچ عنوان باز و بسته نشود. ♦
در صورت مشاهده قرمزي، التهاب، خونریزي، ترشح زرد رنگ،           ♦

 چرکی و تورم سریع به پزشک مراجعه نمائید.
حتما جهت پیشگیري  هنگام باز نمودن سر کاتترها توسط پرستار ♦

 از انتقال عفونت از ماسک استفاده کنید.
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