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مراقبت از کاتتر دو جداره 

 گردنی
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

  (س)بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه 

 ییللبببییییییی

  به پیچ های سر لوله ها دست نزنید . 

     ،  در صورت مشاهده قرمزی ، التهاا

خونریزی و ترشح زرد رنگ چرکا  ،    

 .سریع به پزشک مراجعه کنید 

     هنگام باز نمودن و بستن سر کااتاتار

توسط پرستار حین و در پایان دیالیز ، 

حتماً جهت پیشگیری از انتقال عفونت 

 .از ماسک استفاده نمائید

 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیمارستان *
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    در صورت احساس درد شدید در محا

لوله ها و یا در قفسه سیاناه راورًا باه         

 .پزشک مراجعه کنید 

             در صورت بازشدن بایایاه هاا و یاا

جابجای  لوله ها قب  از اقدام باه هار       

کاری ، روراً به پزشک مربوطه مراجاعاه   

 .کنید 

      در صورت بروز تب ولرز حتماً پازشاک

 .خود را مطلع نمائید 

  کالمپ قطع جریان خون که  در هر دو

شاخک لوله هاست به هیچ عنوان باازو    

 .بسته نگردد 
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         در صورت بروز هر گونه تاحاریاک و

خارش در مح  بییه ها به هیچ عنوان 

 .به آن دست نزنید 

     مراقب تاشدگ  و یا خمیدگ  لوله هاا

باشید و با آن ها بازی نکنایاد و سار        

 .پوش لوله ها را باز نکنید 

   از وارد کردن ضربه ویا ایجاد کشش بار

 .روی لوله ها جلوگیری کنید 

  با استفاده از ثابت کننده های لوله های

کاتتر مانند سارجا  رایاکا  روی          

پانسمان گردن ، از حرکت هاای با        

 .مورد لوله ها جلوگیری کنید 

     به هنگام  حمام کردن روی پانسماان و

لوله ها را با پالستیک پوشانده و باعاد       

.     سرو بادن را جاداگااناه بشاوئایاد                

مراقب باشید مح  ورود لولاه هاا در       )  

 ( گردن خی  نشود 

 

 

 

 

 

 

 

       8در صورت داشتن کاتتر دائم پا  از 

هفته میتوانید به راحت  حمام کنیاد و    

بهتر است پ  از حمام ، مح  کااتاتار      

 .دائم را با سشوار  خشک کنید 

برای همودیالیز نمودن شما و خروج سموم از 

بدنتان نیاز به جریان خون  مانااساب بارای       

دستگاه دیالیز داریم و تا زمان  که باتاوان از     

ریستول شما استفاده نمود م  بایست باطاور   

موقت از یک کاتتر یا لوله در شاخه ای که در 

یک سیاهرگ بزرگ مثالً در گردن گاااشاتاه    

لااا  .  م  شود جهت دیالیز استفاده نماییام    

جهت پیشگیری از عوارض  مانند عفاونات ،     

خونریزی یا خارج شدن این لولاه نایااز باه         

 :همکاری شما در رعایت موارد ذی  را داریم 

   مح  کاتتر حت  االمکان هفته ای ساه

 .بار پانسمان شود 

     در صورت داشتن کاتتر دائم ، تعاویا

هفته اناجاام    8-6پانسمان باید تا مدت 

گیرد و پ  از آن نایاازی باه وجاود         

 .پانسمان نم  باشد 

 


