
 

 

همودیالیز مواد زائد و اضافی . شوند های شما نارس می وقتی کلیه

قبل از اینکه همودیالیز انجام شود، . کند را از خون شما خارج می

با دستگاه همودیالیز باید بین خون موجود در رگهای شما 

دهد تا خون  راه دسترسی عروقی اجازه می. ارتباط برقرار شود

حرکت کند  هایی نرم، به سمت دستگاه دیالیز  شما از طریق لوله

های خاص، تصفیه شده و به بدن   تا در آنجا پس از عبور از صافی

سه نوع مختلف راه دسترسی عروقی برای انجام  .گردد برمی

نامیده  فیستول، گرافت و کاتترجود دارد که همودیالیز و

  .شود می

  :وریدی- فیستول شریانی

برای انجام همودیالیز فیستول  مهمترین روش دسترسی عروقی 

ت با یک شریان در دس برای ایجاد فیستول یک ورید و .باشد می

  .شوند عمل جراحی به یکدیگر وصل می

انجام دیالیز مدت زمان الزم جهت آماده شدن فیستول برای 

تر باشد فیستول  هرچه این مدت طوالنی .باشد ماه می2حداقل

توان به آمادگی فیستول  با انجام ورزش می. تر خواهد بود بادوام

دادن متناوب توپ ، فشاریک ورزش مناسب .کمک کرد

  .زانه می باشدپالستیکی یا مومی به طور رو

  

  ):رگ مصنوعی ( گرافت 

های بیمار برای جراحی و ایجاد ورید ها و شریان گاهی اوقات

گرافت  در .فیستول، مناسب نبوده  و باید از گرافت استفاده شود

اتصال شریان  و ورید استفاده  از یک تکه رگ مصنوعی برای

هفته بعد از جراحی 4 -2گرافتها به طور معمول بین . شود می

  . گیرند مورد استفاده قرار می

  گرافت  یستول

   

  :یستول و گرافتمرقبت از ف

فشار خون گرفته  دارد،دستی که فیستول یا گرافت  از 

  . شود نمی

گیری از دستی که فیستول یا  گیری خون یا رگ نمونه 

  .انجام نشود ،گرافت دارد

بستن ساعت یا پوشیدن لباس با آستین تنگ منجر به کند  

شدن جریان خون در راه عروقی شده و خطر لخته شدن خون 

  .کند را زیاد می



ب این 

ری در 
مان و 

  

  یالیز

  چیست؟

  

  :می

لی نسبت به انتخاب
  .شکر را داریم

وی اطالعات ضرور
و چگونگی روند درم

  .باشد می

   به بیمار

91  

دبخش 

چ فیستول
  

بیمارگرام

و حسن نظر جنابعال
کمال تش  مجتمع 

 در دست دارید حا
یماری فعلی شما و
م مراقبت آن

  

کمیته آموزش

زمستان

 

  

  

از اعتماد و

پمفلتی که
خصوص بی

ن راه عروقی کار

  )اری ادراری

  ". ش باز کنیم

  ی روزافزون

جنب دانشگاه  -

beEmail:   

-٠٣١  
 

لیز، بازویی را که در آن

  .ستشو دهید

کلیه و مجا (ودارث

ت را با کلید آموزش

ودی و سالمتی

-قطب راوندیلوار
  علوم پزشکی

eheshtihospital@ka

۵۵۵۴٠٠٢۶-٢٩  : س

  ۵٣۶٢خلی

  555455000 :ما

قبل از هر نوبت دیال  -

شس ،گذاشته شده است

سوکتاب برونر : منابع

قفل موفقیت  "

با آرزوی بهبو

بل -کاشان: آدرس

aums.ac.i

تلفن تماس         

دا

دورنم                    

ردن بازو

 دارد

د تمیز نگه

اطالع الیز

ن احساس

 فیستول یا

سمت لخته

ز در میان

  .کرد

-

گ

م

 

 

 

 عروقی دارد یا خم کر

 

 دستی که راه عروقی

شود ی کار گذاشته می

به تیم دیا مزی و تب

تان در راه عروقی ن را

در محل(  شده باشد

نی خون در این قسیع

وضوع را با تیم دیالیز

ه را حل یا خارج کلخت

ن روی بازویی که راه

.باشد ممنوع میوالنی 

ردن اشیاء سنگین  با

  . باشد

در آن راه عروقی  را که

ورم، قرصورت وجود

 چند بار، جریان خون

چه جریان خون قطع

ی)  .ساس لرزش نکنید

پس هرچه زودتر مو 

توان لخ سریع می اقدام 

 

 

خوابید 

به مدت طو

بلند کر 

ممنوع می

دستی 

و درص دارید

 .دهید

روزی 

چنانچ. کنید

گرافت احس

.شده است

بگذارید، با


