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 کيسه ای 2سيستم  -مراقبت های مربوط به کيسه ادرار در منزل 
 Caring for Your Urinary Bag at Home – 2 Bag System 

) کيسه تخليه(شما يک کاتتر ادراری داريد که به يک کيسه ادرار 
 .متصل است

 انواع کيسه های ادراری 
  به کيسه های ادراری گفته پا  مخصوصکيسه های ادراری  •

ميلی ليتر ادرار را  1000ميلی ليتر تا  500می شود که حجم 
اين نوع کيسه با استفاده از بندهائی روی . در خود جا می دهند

 .پای شما قرار می گيرد

به کيسه های ادراری گفته می شود که  کيسه های ادراری شبانه •
ميلی ليتر ادرار را در خود جا  2000ليتر تا ميلی  1500حجم 

يک قالب روی اين کيسه ها وجود دارد که با استفاده . می دهند
کيسه را به يک صندلی يا تخت خواب خود آويزان می  ،از آن
اگر از قالب استفاده نمی کنيد، کيسه را در ظرفی تميز . کنيد

 .مانند يک سطل بگذاريد تا روی زمين نباشد

کيسه ادرار مورد استفاده شما بدون توجه به نوع آن بايد مجهز به  
اين شير جلوی برگشت ادرار به مثانه در . باشد" يک طرفه"يک شير 

 .وقتی که دراز کشيده ايد را می گيرد

 چه موقع بايد کيسه ادرار را عوض کرد
 .بسيار مهم است که کاتتر هميشه به کيسه ادرار متصل باشد

 :کيسه ادرار بطور ايده آل بايد فقط در موارد زير عوض شود 
 .کاتتر ادرار عوض می شود -
 .کيسه بو می دهد -
 .رنگ کيسه عوض شده است -
 .کيسه نشتی دارد  -

کيسه (اما اگر مايل هستيد در طول روز از يک کيسه ادرار کوچکتر  
استفاده ) کيسه شبانه(و در شب از يک کيسه بزرگتر ) مخصوص پا

د، می توانيد مراحل تعويض از کيسه مخصوص پا به کيسه شبانه کني
 .را انجام دهيد) 2صفحه (

 مراقبت در منزل
اگر کاتتر را به هر ترتيبی بکشيد، مثانه و مجرای ادراری شما 

 .هرگز کاتتر را نکشيد. آسيب خواهند ديد

وسيله محکم  يا(بين نوار . هميشه لوله ها را به ران خود محکم کنيد
و مثانه خود جای اضافی بگذاريد تا وقتی حرکت می کنيد ) کردن

 .کاتتر کشيده نشود

هنگامی که از کيسه شبانه بزرگتر استفاده می کنيد، بايد هميشه آنرا 
 .سطل تميز بگذاريد به  صندلی يا تختخواب آويزان کرده يا در يک

هنگامی که از کيسه مخصوص پا استفاده می کنيد 
هرگز نبايد . بايد هميشه آنرا به پای خود محکم کنيد
 .بگذاريد کيسه بطور آزاد آويزان باشد

کيسه و لوله ها را مرتب کنترل کنيد تا در هيچ  
پيچ و تاب لوله . نقطه ای پيچ و تاب نخورده باشند

 .ها می تواند جلوی تخليه مثانه شما را بگيرد

پر شد در توالت يا يک ظرف تميز  ½تا  ⅓کيسه ادرار را هر وقت 
هيچوقت نگذاريد دهانه خروجی زير کيسه با توالت يا . خالی کنيد

 .کف زمين تماس پيدا کند

Farsi 

 مثانه
 بالن
 کاتتر

 وسيله محکم
 کردن

 جای اضافی

 کاتتر
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 .يک پرستار نحوه عوض کردن کيسه ادرار و چگونگی تميز کردن کيسه های استفاده شده را به شما نشان خواهد داد 

 -هنگام خواب 
 عوض کردن کيسه مخصوص پا با کيسه شبانه 
کانتر و برای شروع بايد فضای کاری را با تميز کردن سينک،  .1

 .شيرهای سينک آماده کنيد

 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد  .2

اين لوازم را آماده کرده و در فضای کاری تميز خود قرار   .3
 :دهيد

 الکلی پد 2  -
 کيسه شبانه -
 حوله تميز -

ادرار داخل کيسه ادرار را در توالت يا يک ظرف تميز خالی  .4
پيدا اطمينان حاصل کنيد دهانه خروجی با هيچ چيز تماس . کنيد
 .نکند

 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد .5

حوله تميز را زير جايی بگذاريد که قرار است لوله کاتتر و   .6
 .م وصل شونده ه ادرار بهيسلوله ک

درپوش را . تهای لوله کيسه شبانه را برداريددرپوش محافظ ان .7
 .برای تميز کردن و استفاده بعدی نگه داريد

لوله کاتتر را نزديک به اتصال روی کيسه مخصوص پا فشار  .8
 .دهيد تا بسته شود

 .لوله کيسه مخصوص پا را از لوله کاتتر جدا کنيد .9

. ثانيه تميز کنيد 30الکلی برای  پدانتهای لوله کاتتر را با يک   .10
 .ثانيه خشک شود 30بگذاريد به مدت 

الکلی تازه برای تميز کردن اتصال کيسه شبانه  پداز يک  .11
 .استفاده کنيد

بدون اينکه انتهاهای باز لوله کاتتر و لوله کيسه شبانه را لمس  .12
کنيد، انتهای لوله کيسه شبانه را تا جايی که امکان دارد وارد 

 .انتهای کاتتر بکنيد

کنترل کنيد و ببينيد آيا ادرار وارد کيسه ادرار جديد می شود يا   .13
.  خير

اگر در يک ظرف تميز ادرار تخليه کرده ايد، ظرف را خالی  .14
 .ظرف را با آب گرم آب بکشيد. کنيد

 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد  .15

 .کيسه استفاده شده مخصوص پا را تميز کنيد  .16

شبانه برای آويزان کردن آن به کنار تخت از قالب روی کيسه  .17
اگر نمی توانيد کيسه را به تخت آويزان کنيد، . خود استفاده کنيد

اين کار . آنرا در يک سطل پالستيکی تميز روی زمين بگذاريد
 .مانع تماس يافتن کيسه با کف زمين می شود

 -صبح 
 عوض کردن کيسه شبانه با کيسه مخصوص پا 
کيسه مخصوص پا با کيسه شبانه را تکرار مراحل عوض کردن  .1

 .کنيد

 :اگر يک کيسه مخصوص پای جديد وصل می کنيد  .2
الکلی تميز کرده و  پدثانيه با  30يک قيچی را برای  •

 .ثانيه خشک شود 30بگذاريد 

لوله های کيسه مخصوص پا را به اندازه ای ببريد که   •
ی بتوانيد وقتی کيسه به لوله کاتتر وصل می شود، زانو

 .خود را راحت خم کنيد

بندها را آنقدر محکم کنيد که کيسه روی پای شما به پايين سر   .3
اگر خيلی سفت باشد مانع گردش خون در پای شما می . نخورد

 .شود
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 برای تميز کردن کيسه ادرار استفاده شده
 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد .1

 :لوازم خود را آماده کنيد  .2
 الکلی پد 2  -
 سرکه -
 ميلی ليتری 60قيف يا سرنگ  -
پيمانه اندازه گيری تميز برای مخلوط کردن سرکه و  -

 آب
 حوله تميز -

کيسه ادرار استفاده شده را اگر قبًال خالی نکرده ايد خالی کرده  .3
 .و دوباره دست های خود را بشوئيد

) پيمانه ⅓(ميلی ليتر سرکه  80برای تهيه محلول سرکه،  .4
 .مخلوط کنيد) پيمانه 1(ميلی ليتر آب  250را با 

با گرفتن لوله ها زير شير و هدايت آب به . شير آب را باز کنيد .5
 .داخل کيسه آنرا آب بکشيد

 .آب داخل کيسه ادرار را در توالت خالی کنيد  .6

 .دهانه خروجی کيسه ادرار را ببنديد .7

محلول سرکه را با قيف يا سرنگ از انتهای لوله ها وارد کيسه   .8
 .کنيد

 )با کسب مجوز استفاده شده اند( Fraser Health and Vancouver Coastal Health© تصاوير  

 .لوله ها را با گيره ببنديد .9

. محلول را در کيسه تکان داده و سپس کيسه را افقی قرار دهيد .10
 .دقيقه بماند 20بگذاريد برای حداقل 

گيره لوله را باز کرده و محلول شستشو را از کيسه ادرار و  .11
 .لوله ها تخليه کنيد

اطمينان . کيسه ادرار تميز شده را در دوش يا وان آويزان کنيد .12
 .ز تماس نداشته باشدحاصل کنيد انتهای لوله با هيچ چي

الکلی  پدثانيه با يک  30داخل و بيرون درپوش محافظ را برای  .13
 .ثانيه خشک شود 30بگذاريد به مدت . تميز کنيد

 30الکلی تازه انتهای لوله کيسه ادرار را برای مدت  پدبا يک   .14
 .ثانيه خشک شود 30بگذاريد به مدت . ثانيه تميز کنيد

 .انتهای لوله قرار دهيددرپوش محافظ تميز را در  .15

آنها را روی يک . را بشوئيد و آب بکشيد) يا سرنگ(قيف   .16
 .حوله تميز بگذاريد تا خشک شوند
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اگر سؤال يا مسئله بهداشتی داشتيد می توانيد در هر زمان تماس 
ساعت شبانه روز در  24در تمام  HealthLinkBC. بگيريد

 .خدمت شماست

در صورت نياز به مترجم شفاهی، اسم زبان . زبان 130به  خدمات
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 .بيايد
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