
 

 

  چیست ؟) شالدون ( کاتتر  وریدی مرکزی

زمانیکه . کاتتر موقت است وریدی مرکزی نوعیکاتتر 

بطور اورژانس نیازبه دیالیز داشته باشید و از قبل 

برایتان فیستول مناسب آماده نباشد، با روش جراحی 

و یا سیاهرگ یا سینه  و  در سیاهرگ مرکزی  گردن

گذارند تا از طریق  شما یک لوله پالستیکی کار میرانی 

اتتر ک برخالف فیستول، .د دیالیز شویدیآن بتوان

    .بالفاصله قابل استفاده است

          ای دائمی،کاتترهایی هستند که مدتکاتتره

  .گیرند  استفاده قرار می مورد تری طوالنی

شود که عروق  این روش در بیمارانی استفاده می

محیطی خوبی ندارند یا امکان انجام گرافت وجود ندارد 

  .مثل کودکان، افراد دیابتی و افراد خیلی چاق

  

  

  چطور باید از کاتتر شالدون مراقبت کنیم ؟

   .شوند کاتترهای موقت با بخیه سر جای خود محکم می

ند بخیه در را با یک روکش خاص و چ ی دائمکاتترها

  . گذارند زیر پوست محکم کار می

دیگری قسمتی از کاتتر داخل بدن و قسمت از آنجا که 

 عفونت دن است احتمال آلوده شدن واز آن خارج از ب

  . در آن زیاد است

  

  

  :چند نکته برای مراقبت از کاتتر شالدون

این به .دارید تتر خود را همیشه تمیز و خشک نگهکا 

که نمی توانید شنا کنید یا حمام  معنی آن است

  .بروید

موقع تعویض  "مراقب باشید کاتترتان مخصوصا 

 دهد لباس کشیده نشود، تیم دیالیز به شما آموزش می

اتتر را بپوشانید و از آن مراقبت که چگونه روی ک

  .کنید

روزانه   .د، نخوابیدیبه سمتی که کاتتر شالدون دار 

پانسمان کاتتر شالدون را  با مراجعه به درمانگاه 

یا همراه ( تعویض کنید، یا با آموزش توسط خودتان 

  .تعویض گردد ) بیمار

 ه ناحیه کاتتر شالدوندوش گرفتن دستی بطوریک 

اگر دوش . ور نشود بهترین روش است در آب غوطه

پانسمان  .بهتر است گرفتن قبل از آمدن به دیالیز باشد



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
سادات مهماندوست

   به بیمار
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دبخش 

چ شالدون
 

بیمارگرام

و حسن نظر جنابعال
کمال تش  مجتمع 

 در دست دارید حا
یماری فعلی شما و
م مراقبت آن

سعیده س:  و تنظیم

کمیته آموزش

زمستان

از اعتماد و

پمفلتی که
خصوص بی

تهیه

  )یز

  ". ش باز کنیم

  ی روزافزون

جنب دانشگاه  -

beEmail:   

-٠٣١  
  

دیالیبخش ( ودارث

ت را با کلید آموزش

ودی و سالمتی

-لوار قطب راوندی
  علوم پزشکی

  

eheshtihospital@ka

  

۵۵۵۴٠٠٢۶-٢٩  : س

۵٣۶٢  

  

  555455000 :ما

کتاب برونر سو: منابع

قفل موفقیت  "

با آرزوی بهبو

بل -کاشان: آدرس

aums.ac.i

تلفن تماس         

دورنم                    

ل

 داخل

اتتر به

ل بخش

 .کنید

د،

از   یک

 

م
 

 

 

 
  

  

  

  

یوتیک بر روی محل

محل ورود کاتتر به

 .ز اطالع دهید

کننده کا متصل های

رگز کاتتر به داخل

ت کرده و به پرسنل

ل کاتتر خودداری ک

ند قرمزی ورم، درد

ید و با مشاهده هر

 .اس بگیرید

آنتی بی  همراه پماد

 . گذارده شود

رت نشت خون از م

رسنل بخش دیالیز

ه رت بازشدن بخیه

بیرون آمدن آن هر

کاتتر را ثابت.  نشود

 .الع دهید

گونه تزریقات داخل

انه های عفونت مانن

ب توجه داشته باشی

م با پزشک خود تما

 

 

جدید به

خارجی گ

درصور 

بدن، به پر

درصور 

پوست و ب

برگردانده

دیالیز اطال

از هرگ 

به نشا 

چرک، تب

این عالئم

  

  

.  


