
و كاتتر از AVFمراقبت

دسترســيكــاتتر راههــاي از يكــي
بيشـتر اسـت همودياليز جهت عروقي

اسـ مورد كه مـيتوريدهايي قـرار فاده
ران كشــاله و ــي گردن رگهــاي ــد گيرن

هستند.

هستند: نوع دو كاتترها
تحـت بيمار تا شود مي گذاشته كار اورژانس صورت به معموال كه موقت كاتتر

س يكهمودياليز آن مجاز نگهداري مدت حداكثر و بگيرد قرار است.ريع ماه
وريدي فيستول شدن آماده تا معموال كه دائم راهي–كاتتر عنوان به شرياني

كـه شـود مي استفاده همودياليز براي
يك كند.حدود مي عمر سال دو تا سال

گرامي، يابيمار كاتتر شما براي جراح اسـتAVFچنانچه نموده رعايـتنصب ،
نماييم: مي توصيه شما به را زير نكات

:كاتتر

داريد.-1 نگه خشك هميشه پانسمان با را كاتتر خروجي

دياليز-2 اتمام بار هر از بعد كه باشيد توسـطپانسمان،مواظب پرسـنلشـما
مجدداً گيرد.همودياليز انجام

از-3 تـا باشـد بسـته هميشه بايد كاتتر به مربوط سر
داخل به هوا شود.ورود جلوگيري كاتتر

پوشـش-4 يـك از اسـت بهتـر كـردن حمـام جهت
آن شـدن خيس از تا كنيد استفاده كاتتر روي پالستيكي

كـامالوودشجلوگيري را كـاتتر بايـد اسـتحمام از بعـد
ك مجدد پانسمان و د.نيخشك

هموديـاليز-5 جهـت كاتترهـا سر كردن باز هنگام در
استفاده ماسك از پرسنل و بيمار كنند.بايد

موقت-6 كاتتر كـاتتر)شالدون(اگر اگـر و بماند باقي بايد محل در بخيه داريد
مدت بخيهدوداريد)پرميكت(طوالني توان مي بعد .ههفته كشيد را ا

كنيد.-7 مراجعه خود پزشك به كاتتر آمدن در يا شكستگي نوع هر صورت در



AVF:

مدت-1 به عمل از بعد را48بالفاصله خود دست وساعت بـاز مشت صورت به
دهيد. انجام مرتب طور به روز دو تا بيداري زمان در را ورزش اين و كنيد بسته

از-2 كنيد.48پس استحمام و كرده باز را پانسمان توان مي ساعت

احساس-3 بايد مقابل دست با آن از كهارتعاشبعد كنيد لمس را عمل محل در
است. فيستول خوب كاركرد دهنده نشان

صور-4 كنيد.در مراجعه اورژانس به سريعا خونريزي گونه هر ت

ب-5 نخوابيد.مواظب فيستول محل روي كه اشيد

باشد.-6 مي ممنوع مربوطه اندام از خونگيري و گرفتن فشار

بچه-7 شامپو و آب با آن نظافت و فيستول محل بگيريد.راشستشوي جدي

م3هر-8 عروق درمانگاه به مجدد ويزيت جهت يكبار كنيد.هفته راجعه
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