
 

 

 

 :گذاری شالدون از پس عوارض
 

 ود هستن نادر شالدون کارگذاری عوارض

افت های ب به آسيب خونريزی، از عبارتند

به  اطراف از جمله شريان های مجاور، آسيب

ريه و غيره. در صورت وقوع خونريزی و 

اکثر موارد با استراحت و  آسيب عروقی 

 به ی شود. م کنترل تهاجمی غير تمهيدات

 جهتی جراح و خون تزريق به نياز ندرت

 عوارضیندرت است. به  خونريزی کنترل

 ده می شود. دي ريه به آسيب نظير

 ايجاد عفونت،عوارض ديررس کاتتر شامل: 

 .است کاتتر ترومبوز و رگ رد تنگی و لخته

 

 :کاتترگذاری از قبل های آمادگی

 خون کنندهصورتی که از داروهای رقيق  در

 استفاده ارفارينالويکس، وپ آسپيرين، نظير

 .دهيد اطالعنيد به پزشک ک می

 

 توصيه می  گذاری کاتتر انجام از قبل

 .نماييد شود استحمام

 با ماشين  تر کات تعبيه ناحيه موهای

 .شود تراشيده برقی اصالح

 بررسی اختالالت  جهت خون نمونه

 ا گرفته می شود. شم از دهنده خونريزی

 

 :شالدون کاتتر دادن قرار نحوه
اق عمل انجام می شود.  ات در گذاری کاتتر

 سر و کشيدی م دراز تخت روی پشت به شما

ی شود. در صورتی که م آورده پايين تخت

 گذاشته ران کشاله ناحيهقرار است کاتتر در 

 نمی تخت سر آوردن پايينازی به ني شود

ست، محل پو کردن عفونی ضد از بعدباشد. 

می شود. پس از گرفتن  حس بی کاتتر ورود

رگ با سوزن و قرار دادن کاتتر، کاتتر با بخيه 

 .شود می هپارينهدر محل ثابت و 
 

 

 چيست؟ شالدون
 

کی نرم با قطر حدود پالستي لوله يک شالدون

سانتی متر می  02نصف خودکار و طول حدود 

 مرکزی رگ يک درباشد که از طريق پوست 

 می داده قرارر ناحيه گردن يا کشاله ران د

ق آن خون جهت دياليز وارد طري از تا شود

دستگاه همودياليز شده و پس از همودياليز 

 به مبتال بيماران دربه بدن برگردانده شود. 

-شريانی فيستول کهن کليه که مزم نارسايی

يه نشده است و يا در تعب موقع به وريدی

بيماران مبتال به نارسايی حاد که به علت 

سموم و عملکرد ناکافی کليه امکان برداشتن 

مايعات اضافی توسط کليه وجود ندارد، نياز 

به کاتتر گذاری جهت همودياليز می باشد. 

 نظير ايمنی خود های بيماری در همچنين

MS ه تعبيه ب پالسمافرزيس انجام جهت

 ساختنچرا که خارج  شالدون نياز می گردد

 تصفيهد نيازمن مضر مواد و ها بادی آنتی

 . باشد می خون از موقع به و سريع

  



 

 

 

 
 

 آموزش به بیمار

 مراقبت از شالدون

 یصآموزش پس از ترخ
 

 

 

 تهیه شده توسط:

 9911فروردین  .آموزشواحد 

 
 به سمتی که کاتتر شالدون دارد نخوابيد.  -4
روزانه پانسمان کاتتر شالدون تعويض  -5

 شود. 
 
 
 

 نکته مهم:
 خون درصورتی که از داروهای رقيق کننده

 استفاده پالويکس، وارفارين آسپيرين، نظير

 .دهيد کنيد به پزشک اطالع می

 

    

 :گذاری شالدون از پس های مراقبت

 .شود خودداری کاتتر با آب تماس از -1

ضد  پوشش با کاتتر بايد استحمام جهت

و  سر که است بهتر. شود پوشانده آب

 احتمال تا شوند شسته جداگانه بدن

 گرفتن دوش. شود کم آب با تماس کاتتر

نشود،  ور غوطه آب در کاتتر که به نحوی

گرفتن  دوش از پس. است روش بهترين

پماد  و گذاشته محل روی جديد پانسمان

 .دهيد قرار موضع روی بيوتيک آنتی

هايی که  فعاليت و سنگين های فعاليت از -0

زايش فشار داخل شکمی می منجر به اف

 .شود زور زدن پرهيزشوند، مثل 

 در اطراف خونريزی درد، وقوع صورت در -3

" کاتتر، تب يا لرز، حين همودياليز سريعا

 .شود به مرکز درمانی مراجعه

 

 

 

 


