کاتتر یا شالدون چیست ؟

مراقبت های پس از نصب کاتتر :

لوله ورید مرکزی یا کاتتر  ،لوله باریک و نرمی است که از طریق گردن یا شانه داخل

یکی از عوارض مهم و شایع کاتتر عفونت است برای پیشگیری از عفونت نکات زیر را

سیاهرگ مرکزی گردن شما قرار میگیرد و ممکن است موقت یا دائمی باشد  .نوع دائم

رعایت کنید

حداکثر تا یکسال استفاده می شود و نوع موقت حداکثر تا یکماه قابل استفاده است برای
انجام همودیالیز ما به دو رگ نیاز داریم این لوله دو شاخه دارد از یک شاخه خون از بدن
شما خارج می شود و داخل دستگاه دیالیز تصفیه می شود و از شاخه دیگر  ،خون تصفیه
شده وارد بدن شما می شود

 )1دستهای خود را مخصوصا پس از توالت با آب و صابون بشویید
 )2از خاراندن پوست اطراف کاتتر و دست زدن به آن پرهیز کنید
 )3پانسمان کاتتر را خیس نکنید
 )4بعد از حمام کردن پانسمان را تعویض کنید
 )5پانسمان را در منزل و به صورت غیر استریل تعویض نکنید
 )6هیچ نوع پمادی را بدون اجازه پزشک روی کاتتر نمالید
 )7مواظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود
 )8هرگز پیچ های دو شاخه را دستکاری نکنید و اگر باز شد سریع ببندید

نحوه گذاشتن لوله ورید مرکزی :
در صورت امکان شب قبل از عمل لوله گذاری حمام نمایید عمل کاتتر گذاری در اتاق
عمل به صورت سرپایی و بدون بی هوشی با بی حسی موضعی انجام می شود
بعد از بی حسی  ،از طریق یک برش کوچک یک سر کاتتر تا نزدیکی قلب هدایت می شود
و سر دیگر آن چند سانتیمتر خارج از پوست بخیه می شود این سر که دو شاخه است
همیشه باید توسط پیچ های استریل بسته باشد و فقط پرستار دیالیز به وسیله آن شما را
به دستگاه دیلیز وصل می کند

 )9هرگز بست های آبی و قرمز را دستکاری نکنید و اگر باز شد فورا ببندید
 )11مصرف هر گونه داروی تزریقی یا خونگیری از طریق کاتتر ممنوع است
 )11اگر به هر دلیل لوله ورید مرکزی از گردن شما خارج گردید سعی نکنید آن را
سرجایش برگردانید و محل آن را با یک گاز استریل  21دقیقه فشار دهید
 )12شما و پرستارتان هر دو ملزم به استفاده از ماسک هستید
در صورت مشاهده هر یک از عالئم زیر به مرکز درمانی خود مراجعه کنید :
 )1تب و لرز

 )2قرمزی  ،التهاب یا ترشح چرکی از محل ورود لوله ورید مرکزی به پوست
 )3تورم دست یا بازو
 )4عدم کارایی در حین دیالیز
 )5اگر بخیه های لوله باز شوند یا لوله از محل خود بیرون آید بدون آنکه برای
بازگرداندن لوله به جای خود تالش کنید  ،فورا یک گاز استریل روی آن بگذارید
،روی آن چسب محکمی بزنید و به مرکز درمانی مراجعه کنید
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