
 تعریف: 
به  وری، انعطاف پذباریکراه  کی دبل لومن یا تریپل لومن

سه کانال جداگانه  ایاست که ازدو یصورت  لوله استوانه ا

باز  یفضا ای (لومن )کی یشده است. هر کانال دارا لیتشک

در داخل یکی از سیاهرگهای (کاتتر) و لوله ،است یدرون

دهد  یجازه مکاتتر ا نی. اشودیقرار داده م ماریبمرکزی 

 ریامکان پذ بیمار خون شگرد ستمیبه س میمستق یدسترس

 یتوان برا یکانال م ایلومن جداگانه، و هراز نیباشد، بنابرا

 یمیش ،یدیداخل ور هیدارو، تغذ زیخون، تجو  قیتزر

از سوراخ شدن مکرر رگ  یریجلوگ یبرا نیوهمچن یدرمان

 .استفاده کرد دیور آسیب یو فروپاش

بطور موقت و  یدرانیور ایو یترقوه ،گردن ریز دیوردر  کاتتر

مثل  یشود . لذا به علت وجود عوارض یدائم قرار داده م ای

 رینکات ز تیـ لخته و... رعا یآمبول -یزیخونر-عفونت

 است: یضرور

 -تورم  لیاز قب یعالئم یورود کاتتر را برا محل .1

 .دییو ترشح کنترل نما یزیخونر

 .دیینما یکشش خوددار ادجیا ایاز ورود ضربه و  .2

 .دینگهدار لیمحل ورود کاتتر را خشک واستر .3

 .دیینما یکاتتر خوددار یو تاخوردگ یخوردگ چیاز پ .4

اصابت اجسام نوک  ایشدن لوله و  دهیاز خم  .5

 شود . یزخودداریت

عوارض آن است لذا  نیعتریعفونت محل کاتتراز شا .6

 تیماه زیحا اریرابطه بس نیدر ا ینکات بهداشت تیرعا

 کباری یروز لیپانسمان به روش استر ضی.تعو باشدیم

در صورت بروز تب یا لرز حتما به .مهم است اریبس

 پزشک خود مراجعه نمایید.

عنوان  چیشود که به ه یسع دیجهت حمام کردن ، با .7

شود که  یم هیکاتتر در آب غوطه ور نشود و فقط توص

شود  یم هیدوش گرفتن توص ی.برا ردیدوش بگ ماریب

 اینفوذ گذاشته و  رقابلیکاتتررا پانسمان غ یرو ایکه 

و دوش  دهیمال کیوتیب یاطراف کاتتر را پماد آنت

 .رندیبگ

 یشود درصورت یخوددار دایدبل لومن اک ییاز جابجا .8

مده است آ رونیخودب یلوله از جا دیکن یکه احساس م

بلکه  دیبر گردان یاصل یلوله را به جا دینکن یاصال سع

بدن ثابت کرده  یچسب و پانسمان آن را رو کیبا  فقط

 . دییمراجعه نما یبه مرکز درمان عایو سر

در صورت خارج شدن ناگهانی کاتتر بالفاصله محل  .9

خروج کاتتر با پانسمان محکم پوشانده شود و به پزشک 

 مراجعه کنید .
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 مرکزآموزشی درمانی نمازی

 به بیمارواحد آموزش 

گردش  به یدسترس یراه ها

مارانیخون جهت ب  
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