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 Emergency Services اورژانسیخدمات 

 Urinary Catheter Care یمراقبت از سوند ادرار
ک متخصص اورولوژی (پزشک برای شما قرار مالقات با ی

 ادراری) ھماھنگ کرده ایم.  زمینھ شکالت متخصص در
We have arranged for you to see an urologist. 

 _____ ________ : ____________________ Doctor /دکتر

 ___________ ______: ____Appointment /وقت مالقات 

یک لولھ   یسوند ادرار
عاری از میکروب (یا  

 مجاریاستریل) است کھ از 
د. شوثانھ می وارد مادرار 

این لولھ، ادرار را از مثانھ 
تخلیھ می کند. بالون کوچک  
تعبیھ شده در یکی از دو سر 
لولھ، سوند را در داخل مثانھ  

 نگھ می دارد.

سوند شما بھ لولھ جمع 
کیسھ آوری، متصل و بھ 

 تخلیھ ادرار ختم می شود. 

در طول روز می توانید از 
کیسھ متصل بھ پا استفاده کنید. ھمانطور کھ در  
تصویر نشان داده شده است، برای محکم کردن 

کیسھ روی پا، ھمیشھ از تسمھ ھای تعبیھ شده  
استفاده کنید. اینگونھ می توانید راحت تر 

 حرکت کنید.  

شب، سوند را بھ یک کیسھ تخلیھ  ھنگام
 بزرگتر بھ نام کیسھ شب وصل کنید.  

 
 

 : در موارد زیر بھ نزدیکترن مرکز اورژانس بروید 
  ساعت یا بیشتر،   4جریان ادرار در کیسھ تخلیھ ادرار بھ مدت

احساس می کنید مثانھ  و یا اصالً جریان ندارداست  بسیار کم
 شما پر شده است. 

 .رنگ ادرار شما تغییر کرده یا کدر بھ نظر می رسد 
  خون بزرگ ادرار شما خونی بھ نظر می رسد یا لختھ ھای

 . مشاھده می کنید
 بدی می دھد. خیلی ادرار شما بوی 
 قرمز، متورم یا شده  ناحیھ اطراف جایی کھ سوند وارد بدن

 حساس است.
 چرک خارج  شده اف جایی کھ سوند وارد بدناز ناحیھ اطر ،

 می شود.
  ادرار نشت می شدهاز ناحیھ اطراف جایی کھ سوند وارد بدن ،

 کند.  
   احساس ناراحتی در معده (تھوع) می کنید یا احساس استفراغ

 (باال آوردن) دارید.

 38.5لرز یا تب بیش از°C    101.3دارید°F) ( 

 برای کمک بھ حفظ سالمت مثانھ
لیتر) مایعات بنوشید (مگر اینکھ  2.5تا  2فنجان ( 10تا  8ھر روز 

پزشک بھ شما دستور دیگری بدھد). آب یکی از بھترین گزینھ ھا 
بین مایعات است، اما مایعات دیگری مانند شیر، آبمیوه، سوپ و 

 می توانید بنوشید. ھم  مقدار کمی قھوه و چای

از دست زدن بھ سوند، لولھ یا کیسھ ھا، دستان   بعد و بلھمیشھ ق
  خود را با آب و صابون بشویید

ھمیشھ کیسھ تخلیھ را زیر سطح مثانھ خود نگھ دارید. این بھ تخلیھ 
 ادرار کمک می کند. 

 

 نوار

 کیسھ پا

 ( تلفظ نام انگلیسی:   مجرای ادرار 
yer-ee-thra  ( 

لولھ کوتاه کوچکی کھ ادرار را از مثانھ 
 کند. بھ خارج از بدن منتقل می 

 )  blah-der( تلفظ نام انگلیسی:  مثانھ
این اندام توخالی ادرار را جمع می  

کند و نگھ می دارد تا زمانی کھ بتواند  
 از بدن خارج شود. 

 ) yer-in(تلفظ نام انگلیسی:  ادرار
مایعی متشکل از مواد زائد بدن کھ  

توسط کلیھ ھا ساختھ می شود. ھمچنین 
 شود. بھ آن "دستشویی" ھم گفتھ می  

Frasi 

سو
 

 کیسھ شب

نوا
 

 لولھ گردآوری
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 شستشو مھمترین گام در جلوگیری از گسترش عفونت است.  

   .بھ شما یادآوری می کند کھ دستان خود را بشویید این نماد

 مراقبت از سوند 
 ھمیشھ بعد از اجابت مزاج، خود را از جلو بھ عقب بشویید. 

ھر صبح و ھر عصر ناحیھ بین پاھا و اطراف سوند را با آب و  
 صابون بشویید. ھمیشھ از جلو بھ عقب بشویید. 

وش بگیرید ولی د می توانیدسوند ادراری  در صورت متصل بودن
حمام نکنید. اگر زمانی کھ سوند دارید حمام کنید، ممکن است دچار 

 از جلو بھ عقب بشویید.خود را  عفونت شوید. بھ یاد داشتھ باشید کھ

پا  متثل بھ کیسھ شب را متصل کنید. با کیسھ  گرفتن،ھنگام دوش 
دوش نگیرید زیرا ممکن است بند آن خیس شود. اگر صبح دوش 

 .خواھد شدبگیرید، کیسھ شب تا زمان خواب، خشک 

مطمئن شوید کھ  .نکنیدوارد نیروی زیاد و بھ آن  نکشیدسوند را 
سوند تحت فشار نباشد، و کیسھ تخلیھ باعث ایجاد فشار بھ سوند یا 
کشیدگی آن نمی شود . این موضوع می تواند باعث آسیب رسیدن 

 بھ بافت شود.

ھمیشھ لولھ سوند را بھ ران خود بچسبانید. این کار بھ جلوگیری از 
 کشیده شدن کمک می کند. 

، پیچ  ادراردر لولھ جمع آوری بررسی کنید تا مطمئن شوید کھ  
خوردگی وجود ندارد. پیچ خوردگی لولھ مانع از تخلیھ ادرار از  

 مثانھ می شود. 

زمین دور نگھ دارید. برای سطح   ھمیشھ کیسھ تخلیھ ادرار را از
جلوگیری از تماس با زمین و در صورتی کھ کیسھ شب نشت می 

 دھید.کند، کیسھ شب را در یک سطل پالستیکی تمیز قرار 

 خالی کردن کیسھ تخلیھ ادرار*  

 درپوش را باز کنید.  •

 تمام ادرار را داخل توالت تخلیھ کنید.   •

انتھای دھانھ تخلیھ را لمس نکنید. اگر بھ طور تصادفی دھانھ   •
 را لمس کردید، آن را با یک پنبھ الکلی تمیز کنید. 

 درپوش را ببندید.  •

ساعت یا زمانی کھ نیمھ پر شد خالی  4تا  3*کیسھ پا را ھر  •
 کنید. 

 تعویض کیسھ تخلیھ ادرار 
 پا بھ کیسھ تخلیھ شب:   متصل بھبرای تغییر از کیسھ 

: کیسھ شب، نوار چسب،  لوازم مورد نیاز را جمع آوری کنید •
 پنبھ الکلی.

 پا را تخلیھ کنید.متصل بھ  کیسھ •

 کنار بگذارید.  کنید وپا را از سوند جدا متصل بھ کیسھ  •

کیسھ شب را باز  ادارلولھ جمع آوری  محافظ روی درپوش •
 .وصل کنیدپا متصل بھ  کنید. درپوش را نگھ دارید تا بھ کیسھ

لمس انتھای باز سوند یا لولھ جمع آوری، لولھ کیسھ شب  بدون •
 را وصل کنید.

ت نزدیک تر  لولھ را بھ یکی از پاھای خود کھ بھ کنار تخ •
است، بچسبانید. کیسھ شب را تا زمانی کھ برای خواب آماده  

 شوید، بھ یک کمربند یا بند لباس خواب آویزان کنید. 

 پا را تمیز کنید.متصل بھ کیسھ  •

 برای تغییر از کیسھ تخلیھ ادرار شبانھ بھ کیسھ پا: 
کیسھ پا کیسھ شب را خالی کنید و مراحل باال را برای اتصال  •

 دنبال کنید. 

  کیسھ شب را تمیز کنید  •
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 تمیز کردن کیسھ تخلیھ ادرار
 کیسھ را خالی کنید. •

مناسب   پس از جدا کردن کیسھ آن را تمیز کنید. یک جای •
 برای تمیز کردن کیسھ، وان حمام است.

 خشک کنید.و سپس  لولھ و کیسھ را با آب و صابون بشویید •

میلی لیتر)   50یک قیف کوچک، ¼ فنجان ( با استفاده از •
میلی لیتر) آب را از طریق لولھ  250فنجان ( 1سرکھ سفید و 

 داخل کیسھ بریزید.

 کیسھ را بھ آرامی تکان دھید. •

 کیسھ را بھ طور کامل تخلیھ کنید. •

ھوای محیط در  کیسھ را روی یک حولھ تمیز قرار دھید تا •
 خشک شود.

 نبھ الکلی تمیز کنید. محل اتصال را با یک پ •

 انتھای آن را با یک درپوش محافظ تمیز بپوشانید.  •

می توانید پنبھ ھای الکلی را از داروخانھ تھیھ کنید. کیسھ ھای 
جایگزین را می توانید از فروشگاه ھای لوازم پزشکی و برخی  

 داروخانھ ھا تھیھ کنید. 

از برای کسب اطالعات بیشتر، می توانید سوال ھای خود را 
 منابع زیر بپرسید: 

 خانوادگی  پزشک  •

 متخصص اورولوژی  •

بھداشت  مراقبت مجازی   مرکز •
 فریزر

 یا  1-800-314-0999 
  روی سایتزنده آنالین گفتگوی 

fraserhealth.ca/virtualcare 
 شب، ھمھ روزه 10:00صبح تا  10:00

• HealthLinkBC -  8-1-1با شماره   
 برای افراد ناشنوا و کم شنوا) تماس بگیرید، یا  1-1-7(

 مراجعھ کنید.  HealthLinkBC.ca بھ آدرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) توسط  2010جوالی خانھ» (رفتن بھ   –تصاویر استفاده شده با مجوز از «عفونت کلیھ 

Providence Health Care  توسط 2011و «بھ خانھ رفتن با سوند ادراری» (اگوست (Vancouver Coastal Health . 
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