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نكات مراقبتي در مورد راه هاي 

 دستيابي به عروق 



 راه هاي عروقي 
 كته   شما براي انجام همودياليز احتياج به فيستول، گِرافت يا كاتتتتر  

 موجب دسترسي به جريان خون مي شود داريد.

 فيستول و گِرافت 
 5بهترين روش دسترسي عروقي در دياليز خوني فيستول است كه 

 سال هم قابل استفاده خواهد بود. 11سال و حتي گاهي تا  /تا 
 استفاده شود. قابل هفته زمان الزم است تا فيستول /تا  6 حداقل 
   پس از ايجاد فيستول شرياني وريدي براي جلوگيري از تورم تتا

 چند هفته عضو را باال نگه داريد.
 صتور     در  شود و  تعويض  جراحي  محل  هر دو روز يكبار پانسمان

 نشت خون يا عفونت حتما به پزشك مربوطه مراجعه نماييد.
    متربتوطته      پتزشتك    براي كشيدن بخيه محل جراحي حتما بتا

 هماهنگ شود.
 نشدن محل   خيس  از  كردن  ها هنگام حمامتا زمان كشيدن بخيه

 جراحي اطمينان حاصل نماييد
 .روي دست فيستول دار خود به مد  طوالني نخوابيد 
 2  از  كارهاي سنگين و بلند كردن اجسام با وزن بتيتش    از انجام 

 كيلوگرم با دست فيستول دار خود، خودداري نماييد.
 فشتار    گيتري از دست فيستول دار خونگيري يا تزريقا  يا اندازه

 خون انجام نشود.
    از بستن دستبند و مچ بند يا ساعت و پوشيدن لباس با آستتيتن

 تنگ در دست فيستول دار خودداري نماييد.
 بتا    مشتور    بتدون   آورنده فشار ختون   از خوردن داروهاي پايين

 پزشك خودداري نمايد.
 .از كندن پوسته هاي زخم خودداري نماييد 
    براي برجسته تر شدن عروق، دست را پايين تر از قفسه سيتنته

قرار دهيد و خمير يا توپي قابل ارتجاع را در دست گرفته و بتا      
بار اين عمل را تكرار كرده و  21فشار آن را باز و بسته نماييد و 
 دوره اين ورزش را انجام دهيد. 5سپس استراحت نماييد و تا 

 .قبل از هر دياليز دست فيستول دار را با آب و صابون بشوييد 
    هر روز  محل فيستول را از نظر تورم، قرمزي، عفونت و گترمتا

 كنترل كنيد.
 .جهت جلوگيري از خونريزي تا چند ساعت پس از دياليز حمام نرويد 



      در صور  عالئمي از قبيل بي حسي، خارش، درد و عفتونتت در
 محل عروق به پزشك و پرستار اطالع دهيد. 

 د.هر روز فيستول خود را لمس كنيد و ارتعاش را زير دست حس كني 
  ،پس از دياليز، از كمپرس سرد در محل تزريق و روز بعد از دياليز

 از كمپرس گرم استفاده نماييد.
 .هرگز روي فيستول كمپرس نگذاريد 
  خصتوصتا      براي بيماراني كه عروق مناسب جهت فيستول ندارنتد

 بيماران ديابتي از رگ مصنوعي )گِرافت( استفاده مي كنند.
  هفته زمان  جهت استفاده نياز دارد. /تا  2گِرافت نياز به 
 .گِرافت نياز به كنترل از جهت عفونت و لخته دارد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كاتتر موقت )شالدون( و كاتتر دائم
كاتتر شالدون يك كاتتر موقت است كه در موارد اورژانسي استتفتاده   
مي شود. با روش جراحي در سياهرگ مركزي گردن يا سينه گذاشته  

 مي شود. شالدون با چند بخيه سرجاي خود محكم مي شود. 
منظور از كاتترها ي دائمي كاتترهايي هستند كه مد  طوالني تتري  
مورد استفاده قرار مي گيرند. اين كاتتر ها را با يك روكش خاص و    
چند بخيه زير پوست كار مي گذارند. از آنجا كه قسمتي از كتاتتتتر       

داخل بدن و قسمتي 
خارج بدن قرار دارد   
احتمال آلوده شدن و 
عفونت در آن زيتاد    

 است. 
 
 

 



 راه هاي مراقبت از كاتتر شالدون و كاتتر دائم
    در صورتي كه كاتتر از محل خود خارج گرديد به هيچ عتنتوان

 سعي در جاگذاري نكنيد. 
 .از پيچ خوردگي و تا خوردگي كاتتر خودداري نماييد 
       در صور  جابجايي كاتتر را به  هيچ عنوان به جلو يتا عتقتب

 حركت ندهيد. 
        از ورود ضربه و يا ايجاد كشش بخصوص به هنگتام ديتالتيتز

 خودداري نماييد.
   آن   كاتتر خود را هميشه خشك و تميز نگه داريد. اين به معنتي

 است كه نمي توانيد شنا يا حمام برويد.
 .مراقب باشيد كاتترتان مخصوصا موقع تعويض لباس كشيده نشود 
 و   شتود   پتوشتانتده     كاتتر با پانستمتان    شويدكه دياليز نمي  زماني

 مراقب جابجا شدن يا كشيده شدن كاتتر باشيد. 
 .سمتي كه كاتتر دارد نخوابيد 
 نشود بهتريتن    وردوش گرفتن دستي به طوري كه كاتتر در آب غوطه

 روش است.  بهتر است دوش گرفتن قبل از آمدن به دياليز باشد.  
 كاتتر الزامتي    محل  روي  در صور  لزوم استفاده از پماد آنتي بيوتيك

 است.
  به نشانه هاي عفونت مانند قرمزي، ورم، درد، چرك، تب توجه

 پزشك مراجعه  به داشته باشد و با مشاهده هر يك از اين عالئم
 نماييد.             
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