 سپس هحل سخن را تا آب ٍصاتَى شستشَ دّینی ٍینک

بزداشته کاتتز:
 تزداشتي کاتتز ًیاس تِ استفادُ اس تی حسی درًاحیِ دارد.

پاًسواى هعوَلی تگذاریی.

 تایک جزاحی کَچک کاتتز را آساد کزدُ ٍ چسثنٌنی نی

 ا زخًَزیشی اس هحل داشتیی ،رٍی هحل را تا اس استزینل

کاف اس تافت را جیاکزدُ ٍ کاتتز را خارج هی کٌٌی.

فشاردّیی.

تزداشتي کاتتز تایی رٍس قثل اس دیالیش اًجام شَد ًنِ رٍس

 ا زخًَزیشی اداهِ داشت ،پششک را هطلع فزهاییی.

دیالیش

 ا زخًَزیشی شییی تَد فَراً تِ اٍرصاًس هزاجعِ ًواییی.



قثل اسآى اًجام آسهایشات اًعقادی ضزٍری هی تاشی.

مزاقبت های بعد اس بزداشته پزموکت:
 دارٍّای تجَیش شیُ راطثق دستَرپششک هصزف کٌیی
 رٍساٍل جزاحی اس اًجام فالیتْای سٌگیي اجتٌاب شَد
 ا ز کاتتز درًاحیِ کشالِ راى تَد تقیِ رٍس را تِ حنالنت

 ا زخًَزیشی رخ داد ٍ کاتتز در هحل کشالِ تَدُ است تنِ
پشت دراس تکشیی.

پزموکت گذاری
کدBR/ER/045:

 پاّا ٍ راى خَد راتاالتز اس سطح سزقزار دّیی.
 ا زخًَزیشی رخ داد ٍ کاتتز قثالً در هحل نزدى تنَدُ
است،تِ حالت ًشستِ قزار یزییتاخًَزیشی قطع شَد.

خَاتییُ تِ پشت قزار یزیی.
 ا ز کاتتز درًاحیِ زدى تَد،تقیِ رٍس را تِ حال ًشسنتنِ
کاهل،قزار یزیی.
 پاًسواى فشاری رٍی هَضع را تا 42ساعت داشتِ تاشیی

منابع:


بزونز .سودارث ،پزستاری در دیالیش

واحدآموسش همگانی
تاریخ تولید :تیزهاُ59
تاریخ باسنگزی :تیزهاُ59

پزموکت چیست؟
یک لَلِ قاتل اًعطاف است کِ داخل ٍریی درًاحیِ زدى ینا

موارد استفاده اس پزموکت:

عوارض احتمالی پزموکت گذاری

 جْت اًجام ّوَدیالیش تِ عٌَاى کاتتز دائوی دیالیش

 سَراخ شیى شزیاى

کشالِ راى ذاشتِ هی شَد.پزهیکت راهی تَاى تنزای هنیت

 جْت اتجام پالسوا فَرسیس

یک سال هَرد استفادُ قزار دادٍ اّی هی تَاى تِ عٌَاى راُ



عزٍقی دائوی درتیواراى هَرداستفادُ قزار داد.
کاتتز تِ دٍ قسوت تیَج هاًٌی تقسین هی شَد .یکی اس آًْنا

 تجوع َّا در پزدُ جٌة
 تجوع خَى درپزدُ جٌة

زفتي ًوًَِ خَى

 دادى دارٍ ٍهایعات در هعالجات طَالًی

خَى را تِ هاشیي دیالیش ّیایت کزدُ ٍ دیگزی اس هناشنیني

 جْت اًجام شیوی درهاًی

دیالیش ّیایت کزدُ ٍ دیگزی اسهاشیي تِ تیى تاس هی زداًی.

 جْت اًجام تغذیِ کاهل ٍرییی

 درد
 اختالالت ریتن قلثی
 آهثَلی َّا
 خًَزیشی

قبل اس قزار دادن و بزداشته پزموکت
 اًجام آسهایشات اًعقاد خَى
 هطلع کزدى پزشک اس هصزف دارٍّنای ضنیاًنعنقنادی
هاًٌیآسپزیي ٍٍارفاریي

 تجوع قلثی یا تجوع هایع درالیِ پزیکارد
مزاقبتهای پس اس پزموکت گذاری
 اس فعالیتْای شییی ٍشٌاکزدى اجتٌاب کٌیی.
 دٍش زفتي تِ ًحَی کِ هحل پزهَکت درآب غنَطنِ ٍر
ًشَد.
 پاًسواى رٍی پزهَکت ّویشِ خشک ٍتوینش تناشنیٍرٍی

ً اشتاتَدى اس  6ساعت قثل اسجزاحی

هحل فیکس تاشی.
 درصَرت احساس درد،تَرم،قزهشی ٍیاتزشح چزکی هنَضنع
ٍتة ٍلزس،پششک را هطلع ًواییی.

