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 ییللبببییییییی

  در صورت خونریزی از محل سوزن

مراقب باشید اطرافیان خوود را      

 . آلوده نکنید 

     در صورت ریخته شدن خون بور

روی دیوار یا کف اتاق ، وایتکو   

رقیق شده روی آن بریزید و پو   

دقیقه محل آلودگی را    61تا  61از 

 .با آب ساده شستشو دهید 

ررررررررررررررررر* ر اا اا ااا  اا ااا  راااباااااتان :رکااالاااگ

@zahrayemarziye 
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         محل تزریق سوزن را از لوحوا

 .  خونریزی کنترل کنید 

      عالئم و نشانه های عفونت موحول

را ...(  قرمزی ، تورم ، درد و)  سوزن 

 .کنترل کنید 

      به هیچ وجه با عضوگرافت شوده

روی .  وزنه سنگین بلند نکونویود      

 .عضوگرافت شده نخوابید 

    بعد از انجام دیالیز به مدت هشوت

ساعت از دوش گرفتن و برداشتون  

پانسمان محل گرافوت خوودداری     

 . کنید 
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 :توجه 

  هیچگاه اجازه ندهید از عضو دارای

 .گرافت فشارخون گرفته شود 

    اجازه تزریق روی عضو گرافت دار

 . ندهید 

  بار محل گرافت خوود را     4روزانه

لم  و از کارایی آن اطومویونوان     

 . حاصل کنید 

         روزانه نبض پا ودست را لومو

 .کنید 

 بعد از جراحی ، عضووی را کوه       ر

 . گرافت شده باال نگه دارید 

     روزانه عضوی را که گرافت شوده

 . حرکت و ورزش دهید 

 :عوارض گرافت 

شایع ترین عوارض گرافت ها عفونوت ،    

 .لخته یا ترومبوز می باشد 

آیا میدانید چه موقع گرافت شما بررای  

 انجام دیالیز آماده است ؟

زمان آمادگی گرافت جهت انجام دیالیز ،  

دو هفته پ  از گذاشتن رگ مصنووعوی    

 . می باشد 

وریردی    –آیا میدانید گرافت شریانی 

  چیست ؟

گرافت یک رگ مصنوعی است کوه بوه     

علت نداشتن رگ مناسوب بوه جوای        

فیستول جهت دیالیز تووسوج جورا         

 . گذاشته میشود 

همچنین ممکن است از گرافوت بورای     

ترمیم عروق در نارسایی عروقی بیماران 

 . دیابتی استفاده شود 

آیا می دانید گرافت را در چه مرلر    

 هایی قرار می دهند ؟

 ساعد ، باالی بازو یا باالی ران 


