کاتتر موقت(اکسس) چیست؟



کاتتر موقت یک لوله  Yشکل(دو شاخه)پالستیکی برای
انجام دیالیز خونی میباشد

بعد از هر بار دیالیز و استفاده از کاتتر ،بایستی



در زمان اتصال یا قطع کاتتر از دستگاه دیالیز و

پانسمان تعویض و برروی محل خروجی کاتتر

نیز در موقع پانسمان ،بیمار و پرستار هر دو باید

پماد موپیروسین یا بتادین گذاشته و با یک گاز

ماسک بزنند.

خشک پوشانده شود.

این وسیله معموال در یک سیاهرگ بزرگ مثل سیاهرگ



لوله های کاتتر باید استریل نگه داشته شود.



بیمار باید دقت کند که در هنگام تعویض لباس

کنار گردن و یا سیاهرگ ران برای مدت کوتاه تر(یک تا

کاتتر کشیده نشود.


چند هفته)گذاشته می شود.

خونگیری ،تزریق دارو  ،خون و وصل سرم در
فواصل بین نوبت های دیالیز از طریق کاتتر ممنوع

مراقبت از کاتتر موقت چگونه است؟

میباشد.


تعویض پانسمان کاتتر تنها باید توسط
پرسنل آموزش دیده صورت گیرد.





در هر نوبت دیالیز محل خروجی کاتتر باید از
نظر عالئم عفونت معاینه شود.





در صورت مشاهده عالئم عفونت هر چه
سریع تر به پزشک یا بخش مراجعه کنید.

از خیس شدن پانسمان کاتتر جلوگیری کنید.
به کاتتر دست نزنیدو آن را به داخل یا بیرون

کاتتر تا چه زمانی در بدن قابل استفاده می باشد؟


نکشید.


رگ کنار گردن تا یک ماه قابلیت استفاده

در حفظ پانسمان کاتتر کوشا باشید ،این کاتتر
همیشه نیاز به پانسمان دارد.

 در صورتی که کاتتر بطور اتفاقی خارج شد محل

عالئم عفونت کاتتر عبارتند از:تب ،درد ،تورم،

آن را با پارچه استریل یا تمیز به مدت  10تا 15

قرمزی ،گرم بودن ،خروج ترشح از محل ورو دکاتتر

دقیقه برای جلوگیری از خونریزی به آرامی فشار
دهید و به نزدیک ترین مرکز پزشکی مراجعه

در صورت داشتن خون دهی مناسب ،کاتتر در

دارد.


در صورت داشتن خون دهی مناسب ،کاتتر در
رگ کشاله ران تا یک هفته قابلیت دارد.



زمان استفاده با نظر پزشک ممکن است
تغییر کند.

کنید.
1

2

3

آیا بخیه های کاتتر باید کشیده شود ؟
آیا بااین کاتتر می توانم حمام بروم؟

تا موقع وجود کاتتر در بدن ،مواظب بخیه های کاتتر باشید

با کاتتر موقت نمی توانید حمام بروید و هنگام

که باز نشود و در صورت شل یا باز شدن بخیه ها ،سریعا

شستشوی محل کاتتر باید با نایلون پوشیده باشد.

به مرکز درمانی مراجعه تا مجددا بخیه شود.

باید بدانید که :


راهنمای بیمار

اگر دریچه های کاتتر باز و جدا شد ،مجددا آن را
استفاده نکنید .فورا به دیالیز یا اورژانس برای

مراقبت از کاتتر موقت

منبع :مطالعات اینترنتی

همو دیالیز (اکسس)

بستن دریچه کاتتر به طور استریل مراجعه کنید.


بیمارستان حشمتیه حبیبیان اننیی

از خم کردن کاتتر جلوگیری کنید.

 در صورتی که کاتتر در رگ کنار گردن قرار دارد
با یک باند به سرتان ثابت شود تا از خم شدن
آن جلوگیری شود.
 در صورتی که کاتتر در رگ کنار کشاله ران است
روی ران پا با چسب محکم شود تا از خم شدن

 آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی
http:/ heshmatieh. mui.ac.ir 
 واحد آموزش به بیمار روزهای
یک شنبه و سه شنبه شماره
داخلی
تماس 46259061-63 :
302

آن جلوگیری شود.

واحد آموزش به بیمار
تابستان 1394
کد پمفلت/63:ب94/
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