 گرفتن نمونه خون يا رگ گيري يا گرفتن فشار خوون ز

 پس ز چند رو بهتر زست ز تورنيكه ماليمي حدودزً يوك

دست فيستول دزر ممنوع مي باشد.

دقيقه باالي عضو ،برزي زنجام زين ور ش زستفاده كنيد.

 صورت برو عالئم تب ولر  ،خونريزي ،ترشح ،قورموزي،

 درصورتي كه باعالئم ناگهاني چون تب و لر و زحسوا

تورم و تغيير رنگ در ناحيه فيستول به پزشك خود مرزجوهوه

تنگي نفس موزجه شديد ،سريه ًا به مرزكز درمانوي مورزجوهوه

كنيد.

نمائيد.

 برزي برجسته شدن عروق ،دست رز پايين تر ز قفسه سينه

 بايد ز فشار بر روي فيستول و ناحيه باالتر ز آن بپرهيزيد.

گذاشتن فيستول شرياني – وريدي

قرزر دهيد خمير و يا توپي قابل زرتجاع رز دردست گرفته و بوا

 ز پوشيدن لباسهاي آستين تنگ كه بر روي فيستول فشار

کدGCC-PA-046/08:

فشار با و بسته نمائيد.

مي آورند بپرهيزيد.
 ز آويززن كردن كيف سنگين بر روي شانه و بوردزشوتون
زجسام سنگين زجتناب شود..
 ز گرفتن فشار خون ،تزريق وريدي سرم ز دست فيستول
دزر خود دزري شود.
 ز وزرد آوردن ضربه به دستي كه فيستول دزرد خوودزري
شود.

واحدآموزش همگانی
تاریخ آخرین بازنگری1041041041:

( عمل با و بسته شدن دست به كندي زنجام شود )

منابع:
برونر.سودزرث،پرستاري دياليز

مقدمه:

 ز پوشيدن لبا

مراقبت از فيستول:

هاي تنگ كه باعث فشار به محل فيستول

فيستول شریانی – وریدی:
برزي زيجاد فيستول يك سرخرگ و يك سياهرگ مجاور رز ز

 بهد ز زيجاد فيستول شرياني -وريدي برزي جلوگويوري

مي شود خوددزري كنيد بهتر زست ساعت و دست بند در دسوت

ز تورم تا چند هفته عضو رز باال نگه دزريد.

فيستول دزر ندزشته باشيد.

پهلو يا ز زنتها به هم پيوند مي نند و در نتيجه جدزر سياهورگ

 ال م زست هر دو رو يك بار پانسمان محل جورزحوي

 پس ز تهبيه فيستول شرياني وريدي فشار خون خود رز زندز ه

زتساع پيدز كرده و پر خون مي گردد و برزي دياليز مونواسوب

تهويض شود.

گيري نمائيد چرز كه كاهش فشار خون باعث ميشود كه جريوان

ميشود.

 در صورت نشت خون يا عفونت ز محل پانسمان ،حتما

خون و فشار مناسبي به فيستول نرسد.

به همين جهت در مچ دست يا آرنج عمل جرزحي ساده زي بوا

با پزشك مربوطه هماهنگ شود.

بي حسي موضهي زنجام مي شود كه پزشك بوا زتاوال يوك

 تا مان كشيدن بخيه ها  ،هنگام حمام كردن ز خيوس

سرخرگ و سياهرگ در زين ناحيه برزي شما فيستول مي سوا د

نشدن محل جرزحي زطمينان حاصل نمائيد.

تا به كمك فشار خون سرخرگ ،يك رگ سويواهورگ قوطوور

 هر رو عملكرد فيستول رز با گذزردن آرزم دست بر روي

مناسب برزي همودياليز زيجاد كند.

فيستول و كنترل جريان خون و زرتهاش آن ير دستوتوان
بررسي نمائيد .در صورت كاهش زرتهاش و يا زحسا



رز باالتر ز سطح بدن قرزردهيد.


نبض

در آن بالفاصله به پزشك خود زطالع دهيد.

در صورت زحسا

زفت فشارخون ،درز كشيده و پاهاي خود

قبل ز هر دياليز  ،دست فيستول دزر رز بوا آب و صوابوون

بشوئيد.


بهد ز دياليز ز فشار مناسب در محل خروج سو ن ها بورزي

بند آمدن خون زستفاده نمائيد.
 مي توزنيد در رو دياليز ز كمپر

سرد و رو هاي بوهود ز

 موقع درز كشيدن دقت دزشته باشيد كه فشواري بوه

كمپر

فيستول وزرد نشود و روي دست فيستول دزر نخوزبيد.

( مرزقب باشيد بر روي فيستول كمپر

 ز زنجام كار هاي سنگين و بلند كردن زجسام سنگويون

 بهتر زست جهت جلوگيري ز خونريزي تا چند ساعت پس ز

(باالي  2كيلوگرم ) با دست فيستول دزر ز مين يا توخوت

دياليز حمام نرويد.

خود دزري نمائيد.

گرم در محل تزريق عروق زستفاده كنيد.
نگذزريد)

