تهوع و استفراغ :

عوارض حین دیالیز
شامل :

علل آن شامل :

-1

تهوع و استفراغ

-2

گرفتگی عضالنی

-3

سردرد

-4

خارش

-5

افت قند خون

-6

واکنش حساسیتی

-7

انعقاد گردش خون)لخته شدن خون )

-8

اتالف خون

-9

لیز شدن خون(تخریب سلولهای قرمز خون)

-



افزایش غلظت سدیم محلول

 -3سردرد :

تغذیه حین دیالیز و یا کمتر از یک ساعت قبل از
شروع دیالیز

-

افت فشار خون

-

عالیم زودرس سندرم عدم تعادل
درمان :

علت :


افت فشار خون



استفاده از محلول دیالیز حاوی استات



کاهش کافئین خون

درمان و پیشگیری :



اصالح فشار خون





تجویز استامینوفن حین دیالیز

تجویز داروهای ضد تهوع





کاهش سرعت دیالیز

در صورت استفراغ ،دهانشویه انجام



مصرف موز ،قهوه و چای

شود



استفاده از محلول دیالیز بی کربنات

پیشگیری :




 -11درد قفسه سینه



پیشگیری از افت فشار خون

پیشگیری از افت فشار خون و سندرم

 -4خارش

عدم تعادل شدید

علل آن :

عدم خوردن غذا قبل و حین دیالیز



افزایش سطح فسفر سرم



حساسیت به هپارین
خشکی پوست

 -11آرتیمی های قلبی(نا منظمی شدید ضربان قلب)

 -2گرفتگی عضالنی :
یکی از شایع ترین عوارض حین دیالیز



 -12آمبولی هوا(ورود هوا به عروق )

می باشد.

درمان :

پیشگیری و درمان :



پماد جلدی ضد خارش کاالمین

جلوگیری از افزایش وزن بیش از 2



استفاده از صافی مناسب

کیلوگرم بین دو جلسه دیالیز



عدم استحمام با اب داغ

 -13انواع سندرم ها



 -14آنسفالوپاتی دیالیزی(اختالالت مغزی)
 -15تغییرات فشار خون

 -5افت قند خون :

 -16عفونت محل دستیابی عروقی

 -6عفونت محل دستیابی عروقی

که در موارد مهم توضیحاتی داده می شود.
1

2

3

-7و اکنش حساسیتی
علل آن شامل :

حساسیت به مواد سازنده صافی و محلول
دیالیز



استفاده از صافی مناسب



تجویز اکسیژن



استفاده از مایع دیالیز سرد



تعیین دقیق وزن خشک و کنترل وزن



استفاده از محلول دیالیز با غلظت باالی سدیم

 -8لخته شدن خون

بیمارستان حشمتیه حبیبیان اننیی

علت :

 کم بودن میزان هپارین

برگرفته از :

 باال بودن هماتوکریت (غلظت خون )
 -9اتالف خون
راههای اتالف خون شامل :

منبع  :کتاب پرستار و نارسایی کلیه

 جدا شدن الین ها ،لوله های رابط و صافی

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

 لخته شدن ست و صافی

 هماتوم زیر جلد در محل دستیابی عروقی
 -10لیز خون
علت :

محلول دیالیز بیش از حد گرم و باالتر از  37درجه
سانتی گراد

http:/ heshmatieh. mui.ac.ir 
 واحد آموزش به بیمار روزهای
یک

-11آریتمی های قلبی
علت:داروها-عوارض دیالیز –نارسایی قلبی
تدابیر پیشگیری :

شنبه

و

سه

شنبه

تماس 46259061-63 :

شماره
داخلی

302

 کاهش داروهای مسکن از نوع مخدر و داروهای خواب

واحد آموزش به بیمار

اور
 کاهش یا عدم مصرف غذا قبل یا حین دیالیز

تابستان 1394

 جلوگیری از تجویز داروهای ضد فشار خون قبل یا

کد پمفلت-65:ب94-

حین دیالیز

4

5

6

