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براي انجام دياليز خوني شما و خروج سموم و مايعات               

اضافي از بدنتان نياز به جريان خون مناسب براي دياليز              

داريم بنابراين تا زماني كه بتوان از فيستول شما استفاده             

نمود و يا زماني كه نياز اورژانسي به دياليز داشته باشيد با              

روش جراحي در سياهرگ مركزي گردن يا سينه يا ران پاي            

شما يك لوله پالستيكي كار مي گذراند تا از طريق آن بتوانيد        

 دياليز شويد.كاتترها بالفاصله قابل استفاده مي باشند.

-كاتترهاي موقت )شالدون( با بخيه سر جاي خود محكم مي         

شوند و منظور از كاتترهاي دائمي كاتترهايي هستند كه مدت          

زمان طوالني تر مورد استفاده قرار مي گيرند اين كاتترها را            

با يك روكش خاص و چند بخيه در زير پوست محكم كار               

 مي گذارند.

 

از آنجائي كه قسمتي از كاتتر داخل بدن و قسمت ديگر آن              

خارج بدن است احتمال آلوده شدن و عفونت در آن زياد              

است بنابراين جهت پيشگيري از عوارضي مانند عفونت و           

خونريزي يا خارج شدن كاتتر  رعايت نكات ذيل الزامي              

 باشد:مي

 

 .كاتتر خود را هميشه تميز و خشك نگه داريد 
               جهت استحمام ابتدا روي پانسمان و لوله ها را با پالستيك

پوشانده سپس سر خود را به عقب گرفته و فقط موهاي سر را             
بشوئيد مراقب با شيد محل ورود لوله ها به پوست خيس نشود  
در صورت خيس شدن كاتتر و محل مربوطه سريعا پانسمان            

 خشك گذاشته شود.
 .كاتتر موقت بعد از هر جلسه دياليز تعويض پانسمان مي شود 
              6در صورت داشتن كاتتر دائم تعويض پانسمان بايد تا مدت 

هفته انجام گيرد و پس از آن نيازي به وجود پانسمان                1تا  
 نمي باشد.

  هفته مي توانيد براحتي حمام كنيد بهتر  1در كاتتر دائم پس از
 است پس از حمام محل ورود كاتتر را با سه شوار خشك كنيد.

              مراقب باشيد كاتتر مخصوصا موقع تعويض لباس كشيده
 نشود.



              مواقعي كه دياليز نمي شويد روي كاتتر را بپوشانيد و با استفاده
روي پانسمان گردن  فيكس كننده لوله كاتتر مانند سرجي از ثابت

 از حركت بي مورد لوله ها جلوگيري نمائيد.
 .تاريخ تعبيه كاتتر را به خاطر بسپاريد 
 ها قبل از اقدام به در صورت باز شدن بخيه ها و يا جابجائي لوله

 هر كاري فورا به پزشك مربوطه مراجعه نمائيد.
             در صورت خارج شدن اتفاقي كاتتر محل خروج كاتتر را محكم

مراجعه    به پزشك   سريعا  و  شود  جلوگيري  خونريزي  تا از   دهيد  فشار
 نمائيد.

            ها به  در صورت بروز هر گونه تحريك و خارش در محل بخيه
 هيچ عنوان به آن دست نزنيد.

               مراقب تا شدگي و يا خميدگي لوله ها باشيد و از دستكاري آنها
 بپرهيزيد.

 .پيچ هاي سرلوله كاتتر به هيچ عنوان باز و بسته نشود 
           ،در صورت مشاهده قرمزي، التهاب، خونريزي، ترشح زرد رنگ

 چركي و تورم سريع به پزشك مراجعه نمائيد.
 حتما جهت پيشگيري  هنگام باز نمودن سر كاتترها توسط پرستار

 از انتقال عفونت از ماسك استفاده كنيد.
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