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در انجام دياليز خوني، خون شما از يك راه بدن خارج شده و از طريق   
دستگاه همودياليز تصفيه شده و دوباره به بدنتان باز مي گردد خون شما 
از چندين طري  به دستگاه دياليز وارد مي شود يكي از راههاي ايقجقاد   
ارتباط خون براي انجام دياليز بسته به شرايط و وضعيت عقرو  شقمقا      

 گرافت مي باشد.
 
  وريدي چيست؟ -آيا مي دانيد گرافت شرياني 

سقيقاهقرگ      و  در گرافت از يك رگ مصنوعي براي اتصال سقرخقرگ    
استفاده مي شود گرافت ها معموال چند هفته بعد از تعبيه با نظر پزشك 

 قابل استفاده هستند.
 
آيا مي دانيد گرافت را بيشتر در چه محل هايي قرار مي دهند؟ 

 ساعد، باالي بازو و باالي ران
 
    جهت پيشگيري از عوارض تعبيه گرافت )عفونت و لخته( چهه

 مراقبت هايي الزم است؟

 .بعد از عمل جراحي عضوي را كه گرافت انجام شده باال نگه داريد 

            روزانه چندين نوبت محل گرافت خود را لمس و از كقارايقي آن
 اطمينان حاصل نمائيد.

 .روزانه عضو گرافت شده را با باز و بسته كردن دست حركت دهيد 

 .محل سوزن را از لحاظ خونريزي كنترل كنيد 

 درد است  و  تورم  ،  هاي عفونت محل سوزن كه قرمزيعالئم و نشانه 

 را كنترل كنيد.

        2  بقاالي   از انجام كارهاي سنگين و بلند كردن اجسقام سقنقگقيقن 
 كيلوگرم با دست داراي گرافت خودداري كنيد.

  ساعت از دوش گرفتن و بقرداشقتقن         9بعد از انجام دياليز به مدت
 پانسمان محل گرافت خودداري نمائيد.

     در صورت خونريزي از محل سوزن، مراقب باشيد اطرافيان خقود را
آلوده نكنيد. در صورت ريخته شدن خون بر روي ديوار يا كف اتقا    

دقيقه محقل   11تا  11وايتكس رقي  شده روي آن بريزيد و پس از 
 آلودگي را با آب ساده شستشو دهيد.

 .فشار خون از عضوي كه گرافت دارد گرفته نشود 

 باشد.گيري از عضو داراي گرافت ممنوع ميگيري خون يا رگنمونه 



   بستن دستبند يا آستين تنگ و خوابيدن روي موضع و يا خم كقردن
 به مدت طوالني ممنوعيت دارد.

 .موضع مربوطه تميز نگه داشته شود 

 .قبل از هر دياليز عضو مربوطه را با آب و صابون بشوييد 

     در صورت بروز عالئم تب و لرز، خونريزي، ترشح، قرمزي و تغقيقيقر
 رنگ در ناحيه گرافت به پزشك خود مراجعه كنيد.

  ديقالقيقز      با پرسنل در تغيير محل ناحيه تزري  سوزنها در هر جلسقه
 نمائيد.همكاري نماييد بدين ترتيب عمر گرافت خود را تضمين مي

  آمقدن    بعد از دياليز از فشار مناسب در محل خروج سوزنها براي بنقد
 خون استفاده نماييد.

 مقحقل     نشقدن   ها از خقيقس    هنگام استحمام تا زمان كشيدن بخيه
 جراحي اطمينان حاصل نماييد.

 .براي كشيدن بخيه محل جراحي با پزشك مربوطه هماهنگ نماييد 

      از خوردن داروهاي پايين آورنده فشار خون بدون مشورت پقزشقك
خودداري نماييد چرا كه در صورت پايين آمدن فشار خون احقتقمقال    

 ايجاد لخته در گرافت و از كار افتادن آن وجود دارد.

 هقا  بخقيقه    پانسمان محل جراحي الزم است هردو روز يكبار تا كشيدن
 تعويض گردد در صورت نشت خون يا عفونت به پزشك مراجعه كنيد.
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