
 

 
 

 به را ها شريان يكي از كه مصنوعي است  رگ يک چيست؟ گرفت وريدي شرياني گرفت

 دياليز جهت فيستول به جاي مناسب رگ نداشتن علت به و مي كند متصل يک وريدها

ازگرافت براي ترميم عروق بيماران  ممكن است  همچنين توسط جراح گذاشته مي شود

–گرافت شرياني  ديابتي استفاده شود، 

وريدي به كورتكس مشهور است .از گرفت 

 به صورت مكرر ميتوان استفاده كرد.

 ساعد، باالي بازو ويا باالي ران 

عفونت  

  وايجاد لخته مي باشد.

 رگ مصنوعي ميباشد.آمادگي گرفت دو هفته پس از گذاشتن  زمان

 .گاه اجازه ندهيد از عضوي كه گرافت گذاشته شده فشارخون گرفته شودهيچ  –

 .اجازه ندهيد در عضوي كه گرافت گذاشته شده هيچ گونه تزريقي انجام شود –

به اين ترتيب .بار محل گرافت خود را لمس و از كارايي آن اطمينان حاصل كنيد ۴روزانه  –

زش آن را حس كنيد .در صورتي كه اين كه دست خود را روي گرفت بگذاريد وارتعاش ولر

 لرزش احساس نشود هر چه سريع تر به پزشک مراجعه فرماييد.

 .روزانه نبض پا و دست را لمس كنيد –

 .بعد از جراحي عضوي را كه گرافت شده باال نگه داريد –

ت ف ر گ ز  ا ت  ب ق ا ر ي م ن ا ي ا ر   ش



 

.ورزش نبايد باعث درد در محل عمل روزانه عضو گرفت شده را حركت وورزش دهيد -

 بچرخانيد. آراميمي توانيد دست خود را باز وبسته كنيديا مچ وشانه را به   شود .

 محل تزريق سوزن را از لحاظ خونريزي كنترل كنيد . 

 عاليم ونشانه هاي عفونت محل سوزن ) قرمزي ، تورم ، درد و.......(را كنترل كنيد.-

 به هيچ وجه با عضو گرفت شده وزنه سنگين بلند نكنيد.-

 فت شده نخوابيد. روي عضوگر-

ساعت از دوش گرفتن وبرداشتن پانسمان محل گرفت خود  8بعد از انجام دياليز به مدت  -

 داري كنيد. 

پرسنل دياليز ، در هر بار دياليز ،محل ورود سوزن را تغيير مي دهند تا عمر گرفت شما –

 طوالني شود.

را آلوده نكنيد .در صورت در صورت خون ريزي از محل سوزن مراقب باشيد اطرافيان خود 

تا 01ريخته شدن خون بر روي ديوار يا كف اتاق ، وايتكس رقيق شده روي آن بريزيد وپس از 

  دقيقه محال آلوده را با آب ساده شستشو نماييد. 01
 

 
 

 بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی مدائن

 جنوبی تهران، خيابان انقالب، نرسيده به چهارراه ولی عصر، خيابان صبا   

 429داخلی بخش دياليز  55366466-8و  55356466تلفن : 

 :tofigh.com-support[at]dr

WWW.Madaen hospital .COM وب سايت  
 

http://www.madaen/

