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 مراقبت های مربوط به کاتتر ادرار در منزل
Caring for Your Urinary Catheter at Home 

 
اين وسيله ادرار را بواسطه يک لوله . شما يک کاتتر ادرار داريد

برای . از مثانه شما خارج کرده و در يک کيسه تخليه می کند
اينکه لوله در داخل مثانه شما باقی بماند، يک بالن کوچک پر از 

لوله به کيسه تخليه ادرار . آب در انتهای لوله قرار داده شده است
 .وصل است

 
داشتن کاتتر ادرار می تواند شما را در معرض ابتال به عفونت 

بسيار مهم است  ،برای کاهش احتمال ابتال به عفونت. قرار دهد
 .اين اطالعات را مطالعه و درک کنيد

 
 چه موقع بايد کاتتر ادرار را عوض کرد؟

کارشناس . کاتتر ادرار را بايد در فواصل زمانی منظم عوض کرد
پزشک خانواده يا کارشناس (بهداشتی و درمانی خانواده 

مراقبت های خانگی شما زمان تعويض کاتتر و پرستار ) پرستاری
 .را به شما خواهند گفت

 
 چه موقع بايد کيسه ادرار را عوض کرد؟ 

 .را بايد همزمان با کاتتر عوض کرد) کيسه تخليه(کيسه ادرار 
 :در موارد زير هم بايد کيسه را عوض کرد

 .کيسه بو می دهد -
 .رنگ کيسه عوض شده است -
 .کيسه نشتی دارد -

مراقبت های "هی از نحوه مراقبت از کيسه، نوشتار برای آگا 
 .را مطالعه کنيد" مربوط به کيسه ادرار در منزل

 مراقبت های فردی 
بعد از دست زدن به کاتتر و کيسه ادرار بايد  وهميشه قبل  •

 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد

افرادی که مشکل قلبی (ليتر مايعات بنوشيد  3تا  2هر روز  •
يا کليوی دارند بايد درباره مقدار صحيح مصرف روزانه 

مايعات با کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده خود مشورت 
 .)نمايند

 توصيه های مخصوص خانم ها 
يا ( هر شبناحيه ورود کاتتر به بدن و بين پاهای خود را   •

و بعد از هر ) ب ها دوش بگيريدصبح ها، اگر عادت داريد ش
 .  با آب و صابون بشوئيد) مدفوع کردن(نوبت اجابت مزاج 

هميشه از جلوی جائی که کاتتر وارد بدن می شود به سمت  •
 .عقب تميز کنيد

صابون را با يک دستمال نمدار پاک کرده و سپس با يک   •
 .حوله تميز خشک کنيد

 توصيه های مخصوص آقايان 
يا صبح ها، اگر عادت داريد ( هر شبآلت تناسلی خود را  •

مدفوع (و بعد از هر نوبت اجابت مزاج ) شب ها دوش بگيريد
 .با دقت با آب و صابون بشوئيد) کردن

اگر ختنه نشده ايد بايد پوست روی آلت را عقب کشيده و زير  •
 .آنرا تميز کنيد

ه سمت هميشه از جلوی جائی که کاتتر وارد بدن می شود ب  •
 .عقب تميز کنيد

صابون را با يک دستمال نمدار پاک کرده و سپس با يک   •
 .حوله تميز خشک کنيد
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 ادامه -مراقبت های مربوط به کاتتر ادرار در منزل
Caring for Your Urinary Catheter at Home - continued 
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 2فقط برای سيستم 
 کيسه ای

 لوازم مورد نياز در منزل 
لوازم کاتتر ادرار را می توانيد از فروشگاه های لوازم پزشکی يا 

برای آگاهی از محل های . داروخانه محلی خود خريداری کنيد
از پرستار مراقبت های خانگی يا کارشناس  ،نزديک به خود

 .بهداشتی و درمانی خانواده سؤال کنيد
بعضی از طرح های بيمه هزينه لوازم شما را پوشش می دهند  

 .بنابراين مهم است که در اين خصوص از آنها سؤال کنيد
 :شما بايد حتمًا لوازم زير را در منزل داشته باشيد

  نوع مشابه کاتتری که در  اندازه و(يک کاتتر ادرار نو
 )حال حاضر استفاده می کنيد

  يک طرفه"يک کيسه جديد تخليه ادرار با شير" 
 سواب يا وايپ الکلی 
  يک ظرف تميز برای تخليه ادرار 
 وسيله ای برای محکم کردن کاتتر يا نوارچسب پزشکی 
  فقط برای کيسه مخصوص پا(قيچی تميز( 
  ميلی ليتری 60يک قيف يا سرنگ 
  سرکه 
 يک پيمانه اندازه گيری تميز 
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 (TTY) 1-1-7  يا  8-1-1 
. اگر سؤال يا مسئله بهداشتی داشتيد می توانيد در هر زمان تماس بگيريد

HealthLinkBC  ساعت شبانه روز در خدمت شماست 24در تمام. 

در صورت نياز به مترجم شفاهی، اسم زبان خود . زبان 130موجود به 
 .منتظر شويد تا مترجم شفاهی پای تلفن بيايد. را به انگليسی بگوئيد

 چه موقع بايد کمک بگيريد
از اين موارد شديد بايد با پرستار مراقبت های  هريکاگر متوجه 

 .  خانگی يا کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده خود تماس بگيريد
 .ادرار از اطراف کاتتر نشت می کند •
ساعت گذشته ادرار خيلی کمی در کيسه کاتتر شما جمع  4در  •

شده يا اصًال ادرار در آن جمع نشده و احساس می کنيد مثانه 
 .شما پر می باشد

 .ادرار بدبو شده يا رنگ آن عوض شده است •
 .کًال احساس ناخوشی يا خستگی می کنيد •
 . درجه سانتيگراد داريد 37.8لرز يا تب باالی  •
احساس ) زير دنده ها(يا پشت /مثانه و درد جديدی در قسمت •

 .می کنيد
اطراف جائی که کاتتر وارد بدن می شود قرمز، متورم و يا  •

 .دردناک شده است
اين مسئله برای شما  ونحوه تفکر شما عوض شده است   •

 .تازگی دارد

از موارد زير  هريکمتوجه  ودچار جراحت نخاعی هستيد  •
 :  می شويد

 ه در باال  يک يا چند عالمت ذکر شد -
 اسپاسم های عضالنی بيشتر از معمول -
 سردرد  -
 حالت دل بهم خوردن  -
 احساس خستگی حتی بعد از خوابيدن -

يا کارشناس /اگر نمی توانيد با پرستار مراقبت های خانگی و 
 :بهداشتی و درمانی خانواده خود تماس بگيريد

تماس بگيريد تا با يک ) HealthLinkBC(  1-1-8با •
 صحبت کنيد، يا پرستار رسمی

 .به نزديکترين بخش اورژانس مراجعه کنيد •

اگر اغلب با کاتتر يا کاتترگذاری مشکل داريد، با پرستار مراقبت 
های خانگی يا کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده خود صحبت 

شايد الزم باشد به يک پزشک متخصص مثانه . کنيد
ديگر مراجعه يا ارائه کنندگان خدمات درمانی ) اورولوژيست(

 .کنيد
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