لَلِ ادراری یب سًَذاص یک لَلِ تَخبلی است کِ ٍارد هثبًِ هی

- 2سوندهای کاندومی :ایي ًَع در هزداى پیز دچبر فزاهَضی ٍ

ٌّ- 4گبم خبلی کزدى کیسِ هزاقت ثبضیذ کیسِ ثِ ظزف ادرار

یب دچبر ثی اختیبری استفبدُ هی ضَد .کِ در سطح

یب تَالت توبس پیذا ًکٌذ.

ضَد ٍ ٍ اس ایي طزیق ادرار اس هثبًِ خبرج هی ضَد.

چگونه اس لوله ادراری مزاقبت کنید؟
آلت تٌبسلی کطیذُ هی ضَد ٍ ثعذ اس آى هتػل ثِ کیسِ ادراری هی

 سهبًیکِ یک اًسذاد در هسیز جزیبى ادرار اس کلیِ ثِ

ّ یچگبُ کیسِ ادرار ًجبیذ اس لَلِ ادراری جذا ضَد ٌّ .گبم حوبم

ضَد .تَجِ داضتِ ثبضیذ ایي کیسِ ّب ًجبیذ هحکن ثستِ ضًَذ سیزا

کزدى ثِ ّیچ عٌَاى کیسِ جذا ًطَد.

هثبًِ یب اس هثبًِ ثِ پیطبثزاُ ٍجَداضتِ ثبضذ.

هبًع جزیبى خَى هی ضًَذ ٍ ثبعث ثزٍس عَارؼ هی ضَد .رٍساًِ

 در رٍس حذاقل 8-10لیَاى آة ٍ اًَاع ًَضیذًیْب را در غَرت عذم

به چه علت لوله ادراری استفاده می ضود؟

 سهبًی کِ هقذار سیبدی ادرار در هثبًِ تجوع یبثذ ٍ فزد
قبدر ثِ تخلیِ آى ًجبضذ.
 ثعذ اس جزاحیْبیی کِ ثزرٍی ضکن ،هجبری ادرار ٍ
پزٍستبت اًجبم هی ضَد ٍ تب سهبًی کِ عولکزد هثبًِ
ثزگزدد در آًجب هی هبًذ.

هحل لَلِ را چٌذیي ثبر ثزرسی کٌیذ تب در غَرت ثزٍس تحزیک
هطخع ضَد .در غَرت ثزٍس سخن ٍ یب التْبة در ًبحیِ آلت تٌبسلی
ثبیذ اس رٍش دیگز هبًٌذ سًَذگذاری هَقت استفبدُ کٌیذ .سبیش
سًَذ ثبیذ هٌبست ثبضذ سیزا کَچک ثَدى آى هٌجز ثِ ثزٍس سخن ٍ
ثشرگ ثَدى آى هٌجز ثِ ًطت ادرار هی ضَد .ایي لَلِ ّب رٍساًِ ثبیذ
تعَیؽ ضًَذ ٍ پَست سیز لَلِ ثب آة ٍ غبثَى ضستطَ ٍ سپس ثب

 سهبًی کِ فزد دچبر ثی اختیبری ادرار ثبضذ.
 سهبًی کِ فزد دچبر سخن ثستز ثبضذ ٍ ًجبیستی سخن
آلَدُ ثِ ادرار ضَد.

 ضزایط خبظ هبًٌذ اثتال ثِ ام اس ،غذهبت ًخبعی ٍ
فزاهَضی
سًَذّبی ادرار در اًَاع ،اًذاسُ ّب ٍ جٌسْبی گًَبگَى

حَلِ ای کبهالً خطک ضَد.

خبرج هی ضَد ٍ آًجب ًوی هبًذ .ایي ًَع سًَذاصّب در غَرتیکِ
ثِ رٍش کبهالً تویش اًجبم گیزد ثْتز اس سًَذّبی دائوی است.
انواع کیسه های ادراری:

اس سوندهای ادراری سًَذّبی داخلی ،سًَذّبی کبًذهی ٍ

- 2کیسِ ّبی ثشرگ کِ در کٌبر ثیوبر آٍیشاى هی ضَد.

سًَذّبی هَقت هی ثبضذ.

کیسه های ادراری چگونه و چه وقت خالی می ضوند؟

طزیق هجزای ادراری یب هثبًِ  -2اس طزیق ایجبد سَراخی در
ًبحیِ هثبًِ اس رٍی پَست کِ ثِ آى سَپزاپَثیک کتتز هی
گَیٌذ .ایي لَلِ ّب هعوَالً دارای ثبلًَی ّستٌذ کِ ثَسیلِ آة
هقطز ثبد ضذُ ٍ لَلِ را در هثبًِ ثبثت ًگِ هی دارد ٍ هبًع
خزٍج آى هی ضَد .ایي لَلِ ّب ثعذ

اسکبرگذاری ثِ یک

کیسِ ٍغل هی ضًَذ ٍ ادرار ثِ داخل آى سزاسیز هی
ضَد.

ّیچگبُ در جیت لجبس یب آساد ثزرٍی سهیي رّب ًطَد.

در ایي حبلت ثعذ اس گذاضتي آى ٍ خزٍج کبهل ادرار آى سًَذ

هبًٌذ التکس ،سلیکَى ٍ تفلَى هَجَد ّستٌذ .سه نوع

سًَذ ّبی داخلی ثِ دٍ طزیق گذاضتِ هی ضَد
- 1

 در توبم هذت لَلِ ادراری ثبیذ پبییي تز اس هثبًِ قزار گیزد ٍ

- 3سوند های موقت :در هَارد خبظ ثکبر ثزدُ هی ضَد کِ

- 1کیسِ ّبی کَچک کِ ثِ پب ثستِ هی ضًَذ.

 -1اس

ٍجَد هوبًعت هیل ضَد تب احتوبل عفًَت را کبّص دّذ.

سهبًی کِ دٍ سَم کیسِ پز ضذ ثزای جلَگیزی اس کطیذگی،
آسیت ٍ ایجبد عفًَت ثبیذ خبلی ضًَذ .هزاحل اًجبم ثِ تزتیت
عجبرتٌذ اس:
 - 1قجل اس توبس ثب کیسِ دستْب ضستِ ضًَذ.
- 2خزٍجی کیسِ را ثبس کٌیذ ٍ ثعذ اس خبلی ضذى کیسِ هجذد
آًزا ثجٌذیذ.
- 3دست خَد را در پبیبى هجذداً ضستطَ دّیذ.

 هطوئي ثبضیذ هسیز تخلیِ ادرار در ّیچ قسوتی هسذٍد
ًطذُ ثبضذ چَى ثبعث عذم تخلیِ ادرار هی ضَد.

ّ ویطِ قجل ٍ ثعذ اس توبس ثب لَلِ یب کیسِ دست خَد را ثب
دقت ضستطَ دّیذ.
 رٍسی دٍثبر هحل ٍرٍد لَلِ ثِ هجزا را
ثب آة ٍ غبثَى هالین ضستطَ دّیذ.
 خبًوْب حتوبً خَد را اس جلَ ثِ عقت
ثطَیٌذ ٍ ًبحیِ ثعذ اس آى خطک ضَد
ٍ ثعذ اس ّز ثبر اجبثت هشاج هحل ٍرٍد
لَلِ ثب آة ٍ غبثَى ضستِ ضَد.

 رٍساًِ ثزای جلَگیزی اس ثزٍس عفًَت حوبم کٌیذ .

- 3ثِ کوک صلْبی هحلَل در آة ًَک لَلِ را چزة کٌیذ.

 در غَرت تیزُ ضذى رًگ ادرار  ،غیز ضفبف ثَدى ٍ ثذ

- 4در هَرد آقبیبى آلت تٌبسلی را ثبال ٍ ثِ سوت سقف

ثَ ثَدى آى ،تت لزس ٍ درد در ًبحیِ سیز ضکوی ٍ پطت ثِ

هستقین قزار دّیذ ٍ لَلِ را در ّویي ٍؾعیت ٍارد

پشضک هزاجعِ کٌیذ.

کٌیذ ٍ  15-20سبًتی هتز اس اثتذای لَلِ ثبیذ داخل رٍد.

علل کاهص حجم ادرار:

هعوَالً لَلِ تب هقذاری داخل هی ضَد کِ جزیبى ادرار ثزقزار

 کبّص هػزف هبیعبت

ضَد.

 هسذٍد ضذى هسیز جزیبى ادرار

- 5در هَرد خبًوْب  2/5-5سبًت اس اٍل لَلِ ٍارد ضَد.

 اختالل در کبر کلیِ ّب

ثعذ اس خزٍج کبهل ادرار لَلِ را ثِ آراهی خبرج کزدُ ٍ سپس

 اضتجبُ در اًذاسُ گیزی هقذار ادرار

ثب آة ٍ غبثَى ضستطَ دادُ ٍ ثب حَلِ ای خطک کٌیذ ٍ

چه سمانی باید به پشضک مزاجعه کنید:

ثزای استفبدُ ثعذ داخل پالستیکی قزار دّیذ.

ٍ جَد خَى در ادرار
 تیزُ ٍ کذر ضذى رًگ ادرار کِ ثب افشایص هیشاى
دریبفت آة ًیش ثْتز ًطَد.

خًَزیشیً ،طت ادرار ،غذهبت پَستی ،تَرم ٍ عفًَت خَى

 قطع ٍ کبّص ادرار در غَرت اطویٌبى اس هسذٍد ًجَدى
راُ آى
ً طت ادرار اس کٌبر لَلِ
 خبرج ضذى لَلِ
 غذهِ ثِ پَست اطزاف لَلِ یب تَرم آى
 دیذُ ضذى رسَثبتی در لَلِ یب کیسِ
سوندهای موقت:
تَسط خَد ضخع ٍ یک یب دٍ ثبر در رٍس اًجبم هی
گیزد
روش گذاضتن سوندهای موقت
- 1اثتذا دستْبی خَد را ضستطَ دّیذ ٍ سپس هحل
ٍرٍد لَلِ را ثب آة ٍ غبثَى کبهالً ضستطَ دّیذ
- 2هجذداً دست خَد را ضستطَدّیذ .هی تَاًیذ اس
یک آیٌِ ثزای سَْلت گذاضتي لَلِ استفبدُ کٌیذ.

واحد آموزش ضمن خدمت

مزاقبت اس لوله ادراری

عوارض لوله ادراری:

حسبسیت ثِ لَلِ ،سٌگ هثبًِ ،عفًَت ،غذهِ ثِ کلیِ،

 درد در ًبحیِ سیز ضکن ثِ ّوزاُ تت ٍ لزس

مركسآموزشي درماني نمازي
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