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شما براي انجام دياليز خوني احتياج به رگي داريد كه بسيار قطور تر از   
هاي معمولي باشد تا امكان گردش خون با حجم زياد را در دستگاه رگ

نمايد به همين جهت در مچ دست يا آرنج شماا ماما       همودياليز ميسر 
شود كه پزشك با اتصاا   حسي موضعي انجام مياي با بيجراحي ساده

سازد تا به يك سرخرگ و سياهرگ در اين ناحيه براي شما فيستو  مي
كمك فشار خون سرخرگ، يك رگ )سياهرگ( قطور منااساب باراي        
 همودياليز ايجاد كند در واقع هيچ چيز خارجي در دست قرار نمي دهند.
وقتي براي اولين بار فيستو  گذاري مي شود، چندين ماه ممكن اسات  

 طو  بكشد تا به اصطالح فيستو  برسد و آماده استفاده گردد.
 دوام فيستو  از كمتر از يك سا  تا بيش ده سا  متغيير است.

جهت افزايش طو  ممر فيستو  و پيشگيري از موارضي مانند مفونات  
 و از كار افتادن فيستو  مراقبت هاي زير را انجام دهيد.

 

 مراقبت از فيستول
   بعد از ايجاد فيستو  شرياني وريدي براي جلوگيري از تورم تا چناد

 هفته مضو را باال نگه داريد.

 الزم است هر دو روز يك بار پانسمان مح  جراحي تعويض شود 

 در صورت نشت خون يا مفونت، حتما با پزشك مربوطه هماهنگ شود 

    تا زمان كشيدن بخيه ها، هنگام حمام كردن از خيس نشدن محا
 جراحي اطمينان حاص  كنيد.

    هر روز مملكرد فيستو  را با گذاردن آرام دست بر روي فيستو  و
كنتر  جريان خون و ارتعاش آن زير دستتان بررسي ناماائاياد در       
صورت كاهش ارتعاش و يا احساس نبض در آن باالفااصالاه باه        

 پزشك خود اطالع دهيد.

    موقع دراز كشيدن متوجه باشيد كه فشاري به فيستو  وارد نشود و
 روي دست فيستو  دار نخوابيد.

   كيلو  0از انجام كارهاي سنگين و بلند كردن اجسام سنگين )باالي
 گرم( با دست فيستو  دار از زمين يا تخت خودداري نمائيد.

          از پوشيدن لباس هاي تنگ كه بامث فشار به مح  فاياساتاو
بناد در دسات       شود خودداري كنيد بهتر است سامت و دستمي

 فيستو  دار نداشته باشيد.

 .قب  از هر دياليز، دست فيستو  دار را با آب و صابون بشوئيد 



  پس از تعبيه فيستو  شرياني وريدي فشار خون خود را اندازه گيري
نمائيدچرا كه كاهش فشار خون بامث ميشود كه جرياان خاون و       
فشار مناسبي به فيستو  نرسد، در صورت احساس افت فشار خون، 

 دراز كشيده و پاهاي خود را باال تر از سطح بدن قرار دهيد.

  بعد از دياليز از فشار مناسب در مح  خروج سوزنها  براي بند آمدن
 خون استفاده نمائيد. 

         در صورت پارگي رگ هنگام دياليز، روز او  از كمارارس سارد و
 روزهاي بعد از كمررس گرم در مح  تزريق مروق استفاده كنيد.

 .مراقب باشيد بر روي فيستو  كمررس نگذاريد 

   بهتر است جهت جلوگيري از خونريزي تا چند سامت پس از ديالياز
 حمام نرويد.

   با پرسن  در تغيير مح  ناحيه تزريق سوزن ها در هر جلسه ديالياز
همكاري نمائيد به اين ترتيب ممر فيستو  و رگ هااي خاود را         

 تضمين مي نمائيد.

    گرفتان نمونه خاون يا رگ كيري يا گرفتن فشار خون از دسااات
 فيستو  دار ممنوع مي باشد.

     در صورت بروز مالئم تب و لرز، خونريزي، ترشح، قرمزي، تاورم و
 تغيير رنگ در ناحيه فيستو  به پزشك خود مراجعه كنيد.

       براي برجسته شدن مروق، دست را پايين تر از قفسه سياناه قارار
دهيد خمير و يا توپي قاب  ارتجاع را در دست گرفته و با فشار باز و 

آرامي اناجاام     توجه شود مم  باز و بسته شدن دست بهبسته نمائيد. )  
اي شود و هنگامي كه دست را با حداكثر قدرت مشت كرده ايد لحظاه 

 تان را باز كنيد(در همان حالت محكم نگه داريد سرس به آرامي مشت

  بار انجام دهيد سرس استراحت كاناياد ماجاددا         09اين ورزش را
نوبت( پس از چند روز بهتر   5چندين نوبت ديگر انجام دهيد)حداق   

است از تورنيكه ماليمي حدودا يك دقيقه باالي مضو، براي انجاام  
 اين ورزش استفاده كنيد.
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