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در انجام دیالیز خونی، خون شما از یک راه بدن خارج شده و از طریـق  
دستگاه همودیالیز تصفیه شده و دوباره به بدنتان باز می گردد خون شما 
از چندین طریق به دستگاه دیالیز وارد می شود یکی از راههاي ایـجـاد   
ارتباط خون براي انجام دیالیز بسته به شرایط و وضعیت عـروق شـمـا      

 گرافت می باشد.
 
v  وریدي چیست؟ -آیا می دانید گرافت شریانی 

سـیـاهـرگ      و  در گرافت از یک رگ مصنوعی براي اتصال سـرخـرگ    
استفاده می شود گرافت ها معموال چند هفته بعد از تعبیه با نظر پزشک 

 قابل استفاده هستند.
 
vآیا می دانید گرافت را بیشتر در چه محل هایی قرار می دهند؟ 

 ساعد، باالي بازو و باالي ران
 
v    جهت پیشگیري از عوارض تعبیه گرافت (عفونت و لخته) چـه

 مراقبت هایی الزم است؟
 بعد از عمل جراحی عضوي را که گرافت انجام شده باال نگه دارید. •
روزانه چندین نوبت محل گرافت خود را لمس و از کـارایـی آن            •

 اطمینان حاصل نمائید.
 روزانه عضو گرافت شده را با باز و بسته کردن دست حرکت دهید. •
 محل سوزن را از لحاظ خونریزي کنترل کنید. •
 درد است  و  تورم  ،  هاي عفونت محل سوزن که قرمزيعالئم و نشانه •

 را کنترل کنید.
 2  بـاالي   از انجام کارهاي سنگین و بلند کردن اجسـام سـنـگـیـن        •

 کیلوگرم با دست داراي گرافت خودداري کنید.
ساعت از دوش گرفتن و بـرداشـتـن         8بعد از انجام دیالیز به مدت  •

 پانسمان محل گرافت خودداري نمائید.
در صورت خونریزي از محل سوزن، مراقب باشید اطرافیان خـود را     •

آلوده نکنید. در صورت ریخته شدن خون بر روي دیوار یا کف اتـاق   
دقیقه محـل   15تا  10وایتکس رقیق شده روي آن بریزید و پس از 

 آلودگی را با آب ساده شستشو دهید.
 فشار خون از عضوي که گرافت دارد گرفته نشود. •
 باشد.گیري از عضو داراي گرافت ممنوع میگیري خون یا رگنمونه •



بستن دستبند یا آستین تنگ و خوابیدن روي موضع و یا خم کـردن   •
 به مدت طوالنی ممنوعیت دارد.

 موضع مربوطه تمیز نگه داشته شود. •
 قبل از هر دیالیز عضو مربوطه را با آب و صابون بشویید. •
در صورت بروز عالئم تب و لرز، خونریزي، ترشح، قرمزي و تغـیـیـر     •

 رنگ در ناحیه گرافت به پزشک خود مراجعه کنید.
دیـالـیـز      با پرسنل در تغییر محل ناحیه تزریق سوزنها در هر جلسـه  •

 نمائید.همکاري نمایید بدین ترتیب عمر گرافت خود را تضمین می
آمـدن    بعد از دیالیز از فشار مناسب در محل خروج سوزنها براي بنـد  •

 خون استفاده نمایید.
مـحـل     نشـدن   ها از خـیـس    هنگام استحمام تا زمان کشیدن بخیه •

 جراحی اطمینان حاصل نمایید.
 براي کشیدن بخیه محل جراحی با پزشک مربوطه هماهنگ نمایید. •
از خوردن داروهاي پایین آورنده فشار خون بدون مشورت پـزشـک      •

خودداري نمایید چرا که در صورت پایین آمدن فشار خون احـتـمـال    
 ایجاد لخته در گرافت و از کار افتادن آن وجود دارد.

هـا  بخـیـه    پانسمان محل جراحی الزم است هردو روز یکبار تا کشیدن •
 تعویض گردد در صورت نشت خون یا عفونت به پزشک مراجعه کنید.
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