
 

 

 عروقيمراقبت از دسترسي                                                
 

                                       است. به زبان ساده یک لوله ي بیماران همودیالیزي در کاتتر یکی از راههاي دسترسی عروقي

                ه مي شود. دو شاخه است كه این لوله داخل یك رگ بزرگ به وسیله پزشك قرار داد

میگردد. این پرو سیجر با بي حسي موضعي انجام مي شودوبه وسیله بخیه زدن روي پوست ثابت   

 رگهاي مورد استفاده جهت شالدون در گردن ويا كشاله ران مي باشد.

 

 

  

 انواع كاتتر

مورد استفاده قرار  اورژانسي انجام دیالیزو همچنین در.هنوزآماده نشده استاقي( :تا زمانیكه دسترسي دائم )مثل:فیستول .گرفت یا كاتتر دیالیز صفكاتتر موقت

تعویض مي گردد. دیالیز جلسه 2بعد ازهفته تعویض میشود و كاتتر راني  4الي 3هفته قابل استفاده میباشد معموال طي  6.این كاتتر تا مي گیرد  

 

سال كار  2الي  1گذاشته مي شود.كه طي  پرميكتروق جهت تعبیه گرافت یا فیستول كاتتر دائم به نام در برخي بیماران به علت عدم مناسب بودن ع:دائمكاتتر 

 .مي كند
 

 عوارض كاتتر

 
است.و جهت پیشگیري از لخته پرستار  لخته و عفونتسوزن نخوردن با هر بار دیالیز از محاسن كاتتر مي باشد.اما از مهمترین خطرات در كوتاه مدت ایجاد 

 دیالیز الین ها را با محلول هپارین شستشو مي دهد.ومحل كاتتر به ویژه كاتتر دائم پانسمان استریل مي كند. پایان

 

 مراقبت از كاتتر

 

 در طول قطع و وصل دیالیز براي پیشگیري از  انتقال عفونت حتما از ماسك استفاده شود.
 

 سر پوش هاي كاتتر همیشه بسته باشد.◄
 

 هفته اي سه بار پانسمان ها در بخش دیالیز یا مركز درماني دیگر تعویض شود.                                      ◄ 
 

 مراقب تا شدگي یا خمید گي لوله ها باشید وبا انها بازي نكنید .از ورود ضربه یا ایجاد كشش بر روي لوله ها خودداري كنید.◄
 

 حركت كاتتر در ناحیه گردن جلو گیري كنند.مانند سرجي فیكس از با استفاده از ثابت كننده ها ◄
 

 كلمپ ها فقط توسط پرستار باز و بسته شود.◄
 

 داده نشود. دارو و دادن سرمیا  خونگيري در صورت مراجعه به مراكز درماني اجازه استفاده از كاتتر جهت◄

 

 و عقب كشیده نشود در این صورت به پزشك مراجعه شود. در صورت باز شدن بخیه یا جابجایي كاتتر دستكاري نشود وجلو◄
 

 زمان استحمام كوتاه باشد ونواحي مختلف به ترتیب شستشو داده شود و حتي االمكان اب روي كاتتر سرازیر نشود.◄
 

 بالفاصله بعد از استحمام محل كاتتر خشك و پانسمان استریل گذاشته شود.◄
 

 .نماییدبار به یكي از مراكز درماني مراجعه كرده و كاتتر را هپارینه 3الي 2هفته اي قطع شد تشخیص پزشك اگر دیالیزطبق ◄
 

 

 نكات قابل توجه

 
 كنترل كنید. ترشح وتورم ،خونريزيمحل ورود كاتتر را از نظر عالیمي مانند ☼

 

 كاتتر ویا قفسه سینه به پزشك مراجعه كنید. لدر مح درددر صورت ☼

 

 . ساس ناخوشي به پزشك مراجعه كنیدویا اح تب و لرزدر صورت ☼

 

 واحد دیالیز

 1931( 1ایش)ویر


