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 آمادگی قبل از عمل

 نیاز به ناشتا بودن ندارد -1

نیاز به مصرف مسکن و آنتی بیوتیک  -0

 خاصی نیست

داروهای قلبی یا داروهای مربوط به بیماری  -3

 قند خون را خودسرانه قطع نکنید

 بیمارستان نداردنیاز به بستری در   -4

یک تا سه هفته بعد از جایگذاری جهت 

 پزشک خود مراجعه کنید. ویزیت به

برای برجسته شدن عروق دست, دست را  -5

پایین تر از قفسه سینه قرار دهید و خمیر 

یا توپی که قابل ارتجاع است را در دست 

گرفته و بازو بسته نماییدو این حرکت را تا 

 ستراحت نماییدبار تکرار کنید و سپس ا 02

مدت زمان آماده شدن رگ دست بسته به  -6

 ر پزشک متفاوت است ظبیمار و ن

ماه قبل از شروع دیالز جایگذاری  6تا  0 -7

 یردگ صورت می

 

 

 

 

 

 نگهداری از فیستول

در صورت بروز این عالیم با پزشک خود   -1

  مشورت کنید قرمزی , درد و تورم, احساس 

در محل فیستول, تنگی نفس و عالیم   میگر

 درجه و باالتر 33شبیه آ نفوالنزا در حد تب 

هفته باالتر از سطح قلب قرار  0دست خود را تا  -0

 موضع فشار نیاورید یساعت بر رو 43دهید و تا 

جایگذاری فیستول از تماس با  روز بعد از 3تا  -3

 جلوگیری کنید نآ

 به اندازه کافی استراحت کنید -4

 موضع را از لحاظ خونریزی بررسی کنید -5

 قبل از هر دیالیز محل را با آب و صابون بشویید -6

 محل فیستول را نخارانید -7

بعد از دیالیز از پانسمان خشک وتمیز استفاده  -3

 نمایید

ا سرفه در طی دیالیز به سمت موضع عطسه ی -9

  نکنید

بعد از خروج سوزن دیالیز از محل فیستول برای  -12

توقف خونریزی روی محل را به آرامی فشار 

دهید هرگز موضع را کمپرس نکنید یا باالتر از 

 موضع را فشار ندهید

 

فیستول برقراری یک راه بین شریان و ورید خود فرد 

است که به صورت سرپایی و توسط  پزشک انجام 

سیاهرگ پرخون می شود به این صورت که جدار 

 شده و برای دیالیز مناسب می شود.

فیستول در دیالز برای مدت طوالنی بهترین روش 

سال قابل  12سال و گاهی تا  7تا  5است و بین 

 استفاده است.

 :مزایای فیستول

 طول عمر زیاد .1

 مستعد عفونت نیست. .0

 احتمال لخته شدن در آن کم است. .3

جریان خون خوبی برای دیالیز فراهم می  .4

 کند.

 :معایب فیستول

بعد از جراحی یک تا چهار ماه زمان الزم  .1

 دارد تا قابل استفاده شود.

برای اتصال به دستگاه دیالیز الزم است که  .0

 به فیستول سوزن زده شود.

 

 



 

 

ز دستی که فیستول دارد برای تزریق دارو یا ا -11

 یدنفشار استفاده نکگرفتن نمونه یا گرفتن 

ه بعد قدقی 02در صورت خونریزی از محل که تا  -10

ازدیالیز هم ادامه داشت حتما به پزشک خود 

 مراجعه کنید

اگر احساس کرخی یا سردی ویا ضعف در دست  -13

و انگشتان دستی که فیستول دارد حس کردید 

ویا انگشتان دست آبی شد و در آن زخم ایجاد 

 کنیدشد حتما به پزشک مراجعه 

 برای کشیدن بخیه به پزشک خود مراجعه کنید -14

روی دست فیستول دار خود به مدت طوالنی  -15

 نخوابید

از انجام کارهای سنگین و بلند کردن اجسام با  -16

 کیلو خودداری نمایید 0وزن بیشتر از 

د یا ساعت ویا پوشیدن لباس با ناز بستن دستب -17

در دستی که فیستول دارد خودداری گ آستین تن

 کنید

مصرف کلیه داروهای خود را بدون مشورت با  -13

پزشک تغییر ندهید وهیچ داروی خاصی را 

 خودسرانه مصرف نکنید

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی قزوین

  درمانی والیت یمرکز آموزش
 

 فیستول بین شریان و ورید

AVF 

 

 

 دفتر پرستاری

 واحدآموزش

 

 

جهت جلوگیری از خونریزی تا چند ساعت بعد از -19

 دیالیز حمام نروید )پس از چند ساعت بالمانع است(

 هرگز روی فیستول را کمپرس نکنید -19

 مصرف داروها

فیستول مصرف داروهای زیر را به قبل از جایگذاری 

 این صورت قطع کنید :

 روز قبل 3آسپرین تا  -1

 روز قبل 5پالویکس تا  -0

 وارفارین با نظر پزشک -3

بود تغییرات دارویی باید با  102اگر فشار بیمار زیر 

هر گونه تغییر در مصرف داروهای  .ر پزشک باشدظن

 .کاهنده فشار خون باید با مشورت پزشک باشد 

 


