
 عنوان آموزش:

 مراقبت های قبل و بعد از نصب کاتتر داخل صفاقی 

 بیمار عزیز:

شما برای ادامه ی زندگی و درمان نیاز به دیالیز و 

لذا رعایت نکات  ددفع سموم از طریق صفاق داری

زیرمیتواند در روند بهتر درمان و پیشگیری از 

 عوارض احتمالی به شما کمک نماید

 مراقبت های قبل از نصب کاتتر داخل صفاق 

  بازدید از منزل و بررسی شرایط محل سکونت

شما جهت انجام دیالیز صفاقی توسط پرستار 

 دیالیز صفاقی انجام می شود 

  امادگی پوست زدودن مو های شکم قبل از

 عمل ضروریست 

  شب قبل از عمل کاتتر گذاری باید غذای سبک

زیک ملین ضعیف بخورید و در صورت لزوم ا

 استفاده نمایید 

  از شب قبل ناشتا باشید 

  ساعت قبل از عمل تخلیه  1-3مثانه ی خود را

 نمایید 

  برای شما انژیوکت در یکی از رگها میگذارندو

نتی بیوتیک وریدی یک ساعت قبل از عمل آ

 تزریق می گردد 

  کشت بینی از نطر وجود استافیلوکوک باید

 انجام شود

  جهت بیهوشی عمومی از تاییدیه قلب

 کاردیولوژیست گرفته شود

  ن وارفاری ،آسپیرین،در صورت مصرف پالویکس

 و... یک هفته قبل از عمل این داروها قطع شود

  یک نمونه خون از نظر مشکل انعقادی وکم

 ( انجام شودCBC –PT-PTTخونی )

  مراقبتهای بعد از نصب کاتتر داخل صفاقی 

 ترل کنیدمحل کاتتر از نظر خونریزی کن 

  از انجام فعالیت هایی که فشار داخل شکم را

افزایش می دهد مانند سرفه ی زیاد گریه ی 

 شدید و استفاده از توالت ایرانی اجتناب کنید 

  روز بعد کاتتر گذاری پانسمان تعویض  11تا

نمی شود مگر ترشحات زیاد زیر پانسمان 

باشد وفقط توسط پرستار دیالیز صفاقی انجام 

 دمی گیر

  حمام تا دو هفته پس از عمل جراحی ممنوع

می باشد زیرا باعث خیس شدن پانسمان می 

 شود



  روز بعد از عمل کاتتر گذاری در  02بخیه ها

 کلینیک دیالیز صفاقی کشیده می شود

  از رژیم مایعات ونرم استفاده شود واز سفت

 شدن شکم جدا جلوگیری گردد

 همواره از توالت فرنگی استفاده گردد 

  حمل بار سنگین وباال رفتن از پله زیاد ممنوع

 می باشد

  درصورت هرگونه مشکل با پرستار مرکز

 تماس بگیرید 

  بعد از جراحی یک گرافی از شکم ولگن انجام

 می شود

  از حمام داغ وطوالنی وغوطه ور شدن در وان

 وسونا پرهیز نمائید

  هرگونه ترشح قرمزی ورم ودرد درمحل خروج

 زیر پوست را اطالع دهیدلوله یا لوله 

  ورزش کردن هم در دفع مایعات اضافی شما

کمک می کند وهم درتقویت روحیه وشادابی شما 

موثر است پیاده روی شنا دوچرخه سواری از جمله 

ورزشهای هستند که به بیماران دیالیزی توصیه 

 می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شما برای عمر طول و سالمتی آرزوی با

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

 مراقبت های قبل و بعد

 از نصب کاتتر داخل صفاقی  
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