
 : آموزش عنوان

 در گردن داخل جداره دو کاتتر از مراقبت

 یا ژیگوالر کالوین ساب ورید

 و شما نمودن همودیالیز برای عزیز بیمار

 خونی جریان به نیاز بدنتان از سموم خروج

 یزمان تا و داریم دیالیز دستگاه برای مناسب

  نمود استفاده شما فیستول از بتوان که

 دو هلول یا کاتتر یک از موقت بطور بایست می

 مانند بزرگ سیاهرگ یک در که ای شاخه

 هگذارد گردن در ژیگوالر با کالوین ساب ورید

 تجه لذا نماییم استفاده دیالیز جهت شود می

 یخونریز عفونت، مانند عوارضی از پیشگیری

 اشم همکاری به نیاز کاتتر این شدن خارج یا

 داریم:  ذیل موارد رعایت در

 سه ای هفته االمکان حتی کانتر محل 

 کاتتر داشتن صورت در .شود پانسمان بار

 ۶-۸ مدت تا باید پانسمان ،تعویض دائم

 دوجو به نیازی آن از پس و گیرد انجام هفته

 . .باشد نمی پانسمان

  و سمانانپ روی کردن حمام هنگام به 

 و رس پوشانده وبعد پالستیک با را ها لوله

 حلم باشید مراقب. )بشوئید جداگانه را بدن

 (نشود خیس گردن در ها لوله ورود

 ۸ از پس مئدا کاتتر داشتن صورت در 

 تربه و حمام کنید براحتی توانید می هفته

 هس با را دائم کاتتر محل ، حمام از پس است

 . خشک کنید شوار

  و تحریک گونه هر بروز صورت در 

 به هیچ عنوان به ها، بخیه محل در خارش

 . نزنید دست آن

 ها لوله خمیدگی یا و تاشدگی مراقب 

 ها لهلو سرپوش. نکنید بازی آنها با و باشید

 . نکنید باز را

  روی بر کشش ایجاد یا و ضربه ورود از 

 از استفاده با و. نمائید جلوگیری ها لوله

 مانند کاتتر های لوله های کننده ثابت

 از.  گردن پانسمان روی فیکس سرجی

 . دنمائی جلوگیری ها لوله مورد بی حرکتهای

 محل در شدید درد احساس صورت در 

 پزشک به فورا سینه قفسه در یا و ها لوله

  نمایید مراجعه



  یا و ها بخیه شدن باز صورت در 

 کاری هر به اقدام از قبل ها لوله جابجایی

 . نمایید مراجعه مربوطه پزشک به فورا

 پزشک حتما لرز و تب بروز صورت در 

 . کنید مطلع را خود

 دو هر در که خون جریان قطع المپک 

 و باز عنوان هیچ به است ها لوله شاخک

 .نگردد بسته

  نزنید دست ها لوله سر های چپی به . 

  التهاب، قرمزی، مشاهده صورت در 

 سریع چرکی، رنگ زرد ترشح و خونریزی

 . کنید مراجعه پزشک به

  توسط ها کاتتر سر نمودن باز هنگام 

 پیشگیری جهت حتما دیالیز، حین پرستار

 . نمائید استفاده ماسک از عفونت انتقال از

 

 

 

 

 

 

 

 

 شما برای عمر طول و سالمتی آرزوی با

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

  گردن داخل جداره دو کاتتر از مراقبت

 یا ژیگوالر کالوین ساب ورید در
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 گرد آورنده و تنظیم :الهام طاهریان

 لیال محمد نیاتایید کننده :  

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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