 از قراردادن اجسام نوك تيز در اطراف لوولو

شالدوى چیست؟
شالدون همان لول

پالستیکی موقت است و زمانيك

شما(بیمار)

نياز ب دياليز داشت باشيد با روش جراحي در سياهرگ موركوزي
دانشگاه علوم پسشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهسگاى

بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

گردن یا کشال ران يا سين

كار مي گذارند تا از طريق آن ب رگ

های شما دسترسی داشت باشیم وبتوانيد دياليز شويد .

هراقبت ازشالدوى

برخالف فيستول ،لول شالدون بالفاصل قابل استفاده است واز
یک راه آن خون وارد دستگاه می شود و از راه دیگر خون پس از
تصفی شدن ب

عنوان
تهیه کننده

ایرما ریحانی کارشناس پرستاری
سامیه مالحی کارشناس پرستاری
نهضت یکتا پور کارشناس پرستاری

تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

کمیته آموزش به بیمار

دکتر سارا اکبر نژاد
دکتر امیرمسعود عزیز پور

آبان 99
متخصص جراحی

سوپروایزر
آموزش به
بیمارایرما
ریحانی
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 در هنگام قطع و وصل ب دستگاه دياليز بوايود
عالوه بر پرسنل شما نيز ماسك بزنيد.
 درپوش لول را باز نكنيد فقط پرستار دياليز در
هنگام دياليز وپرستار شما در بخش مي تواند
درپوش ها را باز كند.
 بر روی سمتي ك لول شالدون گذاشت

نحوه هراقبت از لوله شالدوى:

نخوابيد.

 لول خود را هميش تميز و خشك نگ داريد .اين ب

 روزان پانسمان لول شالدون با مراجوهو

شوده
بو

مهني آن است ك نمي توانيد شنا كنيد يا مستقیموا

درمانگاه تهويض نمائید يا با آموزش ،تووسوط

زیر دوش حمام برويد.

خودتان (همراه تان) تهويض گردد .

 دوش گرفتن دستي بطوريك ناحي لول شالودون

 اگر شالدون دارید پرستار پس از اتمام دیالیوز

در آب غوط ور نشود بهترين روش است البت روی

داروی مخصوص (  )TOLERAKرا از شالودون

محل شالدون را با کیس نایلون بپوشانید.

ب بیمار تزریق می نماید.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد SU-12-98
هراقبت از شالدوى

بدن برمی گردد.

خودداري كنيد.

 مراقب باشيد لول تان مخصوصا” موقع توهوويوض

 ب نشان هاي عفونت مانند قرمزي ،ورم ،درد،

لباس كشيده نشود ،پرستار ب شما آمووزش موي

چرك ،تب توج داشت باشيد و با مشاهده هور

دهد ك چطور مواقهي ك دياليز نمي شويود روي

يك از اين عالئم با پزشك خود تماس بگيريد.

لول را بپوشانيد و از آن مراقبت كنيد.
 هرگز سهي نكنيد لول را لمس كنيد اين كار باعو
عفونت ميشود .


تزریق وخون گیری از طریق شالودون فوقوط بوا

دستور پزشک وتوسط پرستار انجام می گیرد.



در هوارد زير پسشك و يا پرستار را در جرياى قرار دهید:

نکات زير را رعايت فرهائید:

اگر دچار تنگي نفس و يا سرف هاي مكرر شديد.

ازدستکاری لول جدا خودداری نمائید ودر صوورت



وجود قرمزي ،گرمي و يا درد در ناحي لول .

مشاهده خونریزی ،پاره شدن بخی هوا یوا خوار



در صورت وجود ترشحات از ناحي خروجي لول .

شدن لول از بدن ،هرگز آن را جاب جا نکنید و بو



در صورت وجود تورم يا خارش در اطراف نواحويو

هیچ عنوان سهی در برگرداندن آن نکنید .بوا گواز

خروجي لول ویا ورم وسفتی دست  ،بازو وپوایوی

استریل محل رامحکم فشاردهیود وبویوموار را بو

ک شالدون آن سمت گذاشت شده است.

سرعت ب بیمارستان آورید .

درصورت مشاهده ورم شدیود ،سوفوتوی ،کوبوودی

جهت حمام رفتن ونحوه آن از پوزشوک وپورسوتوار

وخون مردگی زیاد درمحل لول .

سوال نمائید.

درصورت بروز تب ،همراه با هر يك از عالئم باال.

هرگز گیره ها وسرپوش روی لول پالستیکی را باز





توجه:


وبست نکنید.

اگر مقداري از لول ك بيرون از پوست شماست ب
نظر بلندتر شده باشد .درصورت افتادن بوخویو



توج فرمائید طول عمر شالدون دائم وموقت وبور

هوای

اساس محل جاگذاری آن فرق میکند؛ از پوزشوک

شالدون ویا شل شدن شالدون ،حتما ب پرستار دیالیوز

خود مدت زمان ماندن در بدن را اگر موقوت اسوت

اطالع دهید تا مجددا بخی گردد.

سوال نمائید و ب موقع جهوت خوار

اگر لول ب صورت ناگهاني وتصادفي مخصوصا در

مراجه نمائید.

بیرون بیمارستان كشيده شده باشد و در اطوراف

نوموودن آن

ناحي ورود لول خونريزي مشاهده شد.سریها روی
محل گاز استریل گذاشت ،محکم روی آن چسوب
بزنید با دست فشار دهید وبو

پوزشوک موراجوهو

نمائید.پانسمان فشاری با چند گاز استریل بگذارید.

توصیه اهی زپکش معالج و رپستاران را رد مورد مراقبت از خود بدقت انجام دهید ات هب
امید رپوردگارسالمتی خود را باز یابید.

