
 

 مراقبت از شالدون  

 بخش دیالیز

 89تاریخ تدوین : آذر —واحد آموزش سالمت

ماه تا یک سال قرار است   6شالدونهایی که به مدت 

مورد استفاده قرار گیرد، با الکل ضدعفونی می شود.  

 شالدونهای موق  با بتادین ضدعفونی می شوند. 

بعد از هربار دیالیز جه  جلوگیری از لختته شتد  

لوله،  فضای داخل هر کاتتر توسط پرستار دیالیز بتا 

 واحدی پر می شود.  0111تا  0111هپارین 

اگر دیالیز به هر علتی قطع شد ولتی شتالتدو  بتا 

صالحدید پزشک باقی ماند، حتما هفته ای چند بتار 

بار به بیمارستا  مراجعه نمایید تا محتل شتالتدو  

هپارینه شود و از انسداد و لخته شد  آ  جلوگیتری 

 شود.  

به نشانه های عفون  مانند قرمزی، ورم، درد، چرك، 

تب توجه داشته باشید و با مشاهده هر یک از ایتن 

 عالئم با پزشک خود تماس بگیرید. 

 

 

 

در موارد زير پزشك و يا بخش دياليز را در 

 جريان قرار دهيد:

 وجود قرمزی، گرمی و یا درد در ناحیه کاتتر .1

 در صورت وجود ترشحات از ناحیه خروجی کاتتر .2

در صورت وجود تورم یا خارش در اطراف ناحیه  .3

 خروجی کاتتر

 درصورت بروز تب، همراه با هر یک از عالئم باال .4

اگر مقداری از کاتتر که بیرو  از پوس  شماس  به  .5

 نظر بلندتر شده باشد

اگر کاتتر به صورت ناگهانی وتصادفی کشیده شده  .6

باشد و در اطراف ناحیه ورود کاتتر خونریزی 

 مشاهده شود.

 اگر دچار تنگی نفس و یا سرفه های مکرر شدید. .7

منبع: کتاب پرستار و دیالیز، گروه نویسندگا  وزارت بهداش . مرکز 

 0۸۱۱مدیری  بیمارا  پیوند و بیماریهای خاص. 

 رتباط با ما و پاسخگویی به سواالت : ا

53873975-150 

 066۱داخلی بخش دیالیز 

 دسترسي به سایت بیمارستان و استفاده از مطالب آموزشي: 

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

 آموزش سالمت 
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 كاتتر شالدون همان كاتتر موقت دیالیز است

زمانیکه بطور اورژانس نتیتاز بته لوله باریک و نرمی اس  که  

از طریق گرد  یا شانه،  داخل دیالیز داشته باشید، توسط جراح 

کار گذاشته می شود تا از طتریتق آ   سیاهرگ مرکزی گرد  

 .بتوانید دیالیز شوید

برای انجام همودیالیز ما به دو رگ نیاز داریم این لوله دو شاخه 

دارد،  از یک شاخه خو  از بد  شما خارج می شود و داختل 

دستگاه دیالیز تصفیه می شود و از شاخه دیگر ، خو  تصفتیته 

 شده وارد بد  شما می شود

 .برخالف فيستول، شالدون بالفاصله قابل استفاده است

شالدون دو نوع موقت و دائم دارد: نوع موقت آن تا یک ماه و 

 ماه  تا یک سال قابل استفاده است.  3نوع دائم آن 

   :نحوه گذاشتن شالدون

در صورت امکا  شب قبل از عمل لوله گذاری، حمام نمتایتیتد. 

عمل کاتتر گذاری در اتاق عمل به صورت سرپایی و بدو  بتی 

 هوشی با بی حسی موضعی انجام می شود. 

بعد از بی حسی ، از طریق یک برش کوچک یک سر کاتتتر تتا 

نزدیکی قلب هدای  می شود و سر دیگر آ  چند سانتتیتمتتتر 

خارج از پوس  بخیه می شود این سر که دو شتاخته است ، 

همیشه باید توسط پیچ های استریل بسته باشد و فقط پرستتار 

 دیالیز به وسیله آ  شما را به دستگاه دیالیز وصل می کند.

 

  

از آنجا که قسمتی از کاتتر داخل بد  و قسم  دیگتری 

از آ  خارج بد  اس  احتمال آلوده شد  و عفونت  در 

  آ  زیاد اس .

 مراقبت های پس از نصب شالدون:  

 اس . عفونتیکی از عوارض مهم و شایع کاتتر،  

 برای پیشگیری از عفون  نکات زیر را رعای  کنید: 

دستهای خود را مخصوصا پس از توال  با آب و صابو  .1

 بشویید. 

از خاراند  پوس  اطراف کاتتر و دس  زد  بته آ  .2

 پرهیز کنید .

کاتتر خود را همیشه تمیز و خشک نگه دارید. این بته .3

معنی آ  اس  که نمی توانید شنا کنید یا مستقتیتمتا 

 .زیر دوش حمام بروید

دوش گرفتن دستی بطوریکه ناحیه کاتتر شالدو  در .4

 آب غوطه ور نشود بهترین روش اس . 

ولی اگر دوش گرفتن قبل از آمد  به دیالیتز بتاشتد .5

, بعد از حمام کرد  باید پانسما  را تعویض   بهتراس 

 کنید. 

پانسما  را در منزل و به صورت غیر استریل تعتویتض .6

بار ۸نکنید، پانسما  بایستی روزانه یا حداقل هفته ای 

 تعویض شود.  

 مواظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود. .7

موقع تتعتویتض ”  مراقب باشید شالدو  مخصوصا .9

لباس کشیده نشود، تیم دیالیز به شما آموزش می 

دهد که چطور مواقعی که دیالیز نمی شوید روی 

 .کاتتر را بپوشانید و از آ  مراقب  کنید

  بر روی سمتی که کاتتر شالدو  دارد نخوابید..10

هرگز سعی نکنید کاتتر را لمس کنید این کتار .11

 .باعث عفون  میشود

هیچ نوع پمادی را بدو  اجتازه پتزشتک روی .12

 کاتتر نمالید. 

هرگز پیچ های دو شاخه را دستکاری نکنید و  .13

 اگر باز شد، سریع ببندید.  

هرگز بس  های آبی و قرمز را دستکاری نکنیتد .14

 و اگر باز شد،  فورا ببندید. 

هر گونه داروی تزریقی یا خونگیری از طتریتق .15

 کاتتر ممنوع اس  . 

اگر به هر دلیل لوله ورید مرکزی از گرد  شمتا .16

خارج گردید سعی نکتنتیتد آ  را سترجتایتش 

 61برگردانید و محل آ  را با یک گاز استتتریتل 

دقیقه فشار دهید چو  احتمال خونریزی از محتل 

 زیاد اس . 

در هنگام قطع و وصل به دستگاه دیالیتز بتایتد .17

 عالوه بر پرسنل شما نیز ماسک بزنید.
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