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توانيد كنترل  كليه هستيد مقدار آب بدنتان را نمي         وقتي شما دچار نارسايي   
كند و يا اصال     هاي شما ادرار كمتر از حد معمول توليد مي           كنيد و كليه  
سازد بنابراين حجم مايعات در بدن با ميزان مايعاتي كه از                ادراري نمي 

شود بايد در تعادل باشد در غير اين          طريق ادرار و دياليز از بدن خارج مي         
صورت با خطر تجمع مايع در بدن بروز مشكالت قلبي و ريوي ناشي از آن                

 كاهد.مواجه خواهيد شد كه از طول عمر بيمار مي
 

 كارهايي كه بايد براي حفظ تعادل مايعات بدن انجام دهيد:
وزن خشك وزن ايده ال شما بدون هيچ          وزن خشك خود را بدانيد:       

گونه آب اضافي در بدن است كه معموال بعد از دياليز بايد به آن برسيد،         
وزن خشك وزني است كه شما با آن احساس خوبي داريد و هيچ يك               

نفس،ورم   خون، تنگي   از عالئم افزايش مايعات بدن مانند افزايش فشار       
صورت، احساس سنگيني، درد قفسه سينه، برجسته شدن           دست و پا و   

وريد گردني و عالئم از دست دادن بيش از حد آب بدن مانند كاهش                
فشار خون، گرفتگي صدا، سرگيجه، گرفتگي عضالت و ضعف شديد را            

و ممكن است با چاق       نداريد توجه كنيد كه وزن خشك قابل تغيير است        
 يا الغر شدن افزايش يا كاهش يابد.

 .اضافه وزن بين دو دياليز خود را كنترل كنيد 
             راه اطمينان از ميزان مصرف مايعات وزن كردن مي باشد، وزن خود

 را روزانه اندازه گيري و يادداشت نمائيد.
               0تا    131حد مطلوب آن است كه اضافه وزن بين دو جلسه دياليز 

 كيلو گرم باشد.
  09مصرف مايعات خود را كنترل كنيد اگر هنوز دفع ادرار داريد، ادرار 

صبح   1ساعته خود را بطور صحيح از يك ساعت مشخص ) مثال              
 صبح فردا( را جمع آوري كنيد. 1مثانه خود را تخليه كرده و تا 

 :مايعات روزانه خود را بر اساس فرمول زير محاسبه نمائيد 
سي سي    099تا    199بنابر اين اگر اصال دفع ادرار نداشته باشيد روزانه           

 مجاز به مصرف مايعات مي باشيد.

براي اين كه محدوديت مايعات را رعايت كنيد به نكات             

 زير توجه نماييد:
 .از ظروف و ليوان مدرج استفاده كنيد 

 مقدار مجاز آب مصرفي در شبانه روز = 
 سي سي مايعات 055تا  055ساعته +  42حجم ادرار 



  آب دارند.199ها % و شربت49%، ميوه ها 09%، گوشت ها 19نان % 
 دار، داروهايي مثل شرربرت و       چاي، شير، ماست ، بستني، ميوه هاي آب

 مواد غذايي كه در دماي اتاق مايع هستند را جزء مايعات محسوب نمائيد.
  سي سي به مايعات روزانه خرود اضرافره         19 به ازاي هر نيم درجه تب

 نمائيد.
   در صورت اسهال و استفراغ به مايعات دريافتي شما افزوده مي شرود

 پس با پزشك خود مشورت كنيد.
 .مقدار گلوكز خون در بيماران ديابتي كنترل شود 
 .از مصرف نوشاابه هاي گازدار به دليل فسفر باال اجتناب كنيد 
 

 براي رفع تشنگي از موارد زير استفاده كنيد:
  توانيد افشانه اي از مايرعرات   شستشوي مرتب دهان با آب سرد ) مي

دلخواه خود را در يخچال نگهداري نمائيد و در مرواقرع تشرنرگري        
 مقداري از مايع را به داخل دهان اسپري نمائيد.(

      بخشي از مايعات دريافتي به صورت يخ مصرف شود همچنيرن بره
آبي كه مي خواهيم از آن يخ درست كنيم مقداري آب ليمو اضرافره   

 كنيم تا باعث تحريك ترشح بزاق گردد.
   استفاده از آب نبات هاي سخت و ترش يا جويدن آدامس كه ترشرح

 بزاق را تحريك مي كند.
 .مصرف مايعات در ليوان هاي كوچك 
 .مصرف ميوه ها و سبزي ها به صورت سرد 
 .محدوديت مصرف نمك 
   محدوديت نمك: بيماران دياليزي بايد محدوديت بيشتري در مصرف

نمك داشته باشند، نمك اضافي از طريق احساس تشنگي، براعرث     
 نوشيدن آب بيشتر و احتباس مايعات بيشتر خواهد شد.

  معموال مقدار نمك كه  براي پخت غذا استفاده مي شود كافي است
 و بايد از افزودن نمك اضافي در هنگام خوردن غذا پرهيز شود.

 ها از مصرف چيپس، پفك، سوسيس، كالباس، زيتون، خيارشور، سس
هاي شور شور و دودي، چوب شورو بيسكويتهاي آماده، ماهيو رب

 و سبزيجات آماده خودداري نمائيد.

  حتي از خوردن غذاهاي پخته شده در رستوران ها و غذاهاي آماده پرهيز
 كنيد.

 .غذاهاي كنسرو شده مصرف نكنيد 
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