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اگر شما احتياج به دریافت طوالنى مدت مایعات و یا دارو 

دارید و بویژه اگر عروق شما براى این كار مناسب نيست 

بهترین راه براى انجام این كار ؛كار گذارى پورت براى شما 

 است.

 پورت كت چيست؟

پورت كت وسيله ای است كه دارای یک مخزن و یک لوله 

نظر اندازه مشابه صفحه ساعت  ارتباطی ميباشد. مخزن از

مچی است و در زیر پوست در قسمت باالی قفسه سينه در 

سمت راست یا چپ قرار داده ميشود. مخزن پورت كت 

توسط لوله باریکی با ضخامت مشابه مغزی خودكار به یکی 

از سياهرگهای اصلی بدن در محل اتصال آن به قلب ارتباط 

 .پيدا ميکند

وست به مخزن وارد ميشود و داروهای سوزن تزریق از راه پ

شيمی درمانی یا سرم یا داروی حاجب وریدی برای تهيه 

عکس رنگی و ... از طریق لوله ارتباطی به سياهرگهای 

مركزی بدن وارد ميشوند. این سياهرگها چون ضخيم 

هستند بر خالف سياهرگهای دست بسيار كمتر دچار 

 .آسيب ميشوند

 

 پورت كت چگونه جا گذارى ميشود؟

جاگذارى این وسيله یک اقدام جراحى ميباشد كه حتمأ 

باید از طرف افرادى كه داراى تجربه كافى در این زمينه 

هستند انجام شود. یک سر كاتتر در داخل یکى از 

وریدهاى اصلى قرار ميگيرد وتا ورودى قلب فرستاده 

 ل است.ميشود و سر دیگر آن به پورت وص

محل تعبيه پورت معموأل در روى قفسه سينه است ولى در 

بعضى موارد ميتوان آن را بر روى اندام فوقانى و حتى 

 .تحتانى هم تعبيه كرد

 موارد استفاده:

بعد از تعبيه پورت كت بالفاصله ميتوان از آن جهت تزریق 

دارو ، سرم، خون و دیگر فراورده ها استفاده كرد . در 

كت جهت گرفتن نمونه خون نيز قابل استفاده ضمن پورت 

است. جهت انجام تمام این اقدامات حتمأ باید از سوزنهاى 

مخصوص این كار كه از طریق پوست وارد پورت ميشوند 

 استفاده كرد.

 

 

 نکات مهم در مورد استفاده از پورت كت:

باشد ولى اگر  میمعموأل وارد كردن این سوزن دردناك ن-١

احساس درد و ناراحتى دارید پزشک و یا پرستار شما 

ميتواند قبل از وارد كردن سوزن از مواد بيحس كننده 

 پوستى براى شما استفاده كند.

 

با توجه به این كه پورت كامأل در زیر پوست شما قرار -٢

گرفته است معموأل در بين دو استفاده از آن احتياج به 

مراقبت خاصى ندارد ولى بعد از هر استفاده حتمأ باید با 

سرم هـپارینه كاتتر و پورت شستشو داده شود و اگر 

فاصله دو استفاده از یک ماه بيشتر است این كار باید 

در زمان شستشو باید نکات استریل كامال ار شود.تکر

 رعایت شود و از دستکش و ماسک و كاله استفاده شود .

شما براحتى ميتوانيد استحمام كنيد و فعاليتهاى  -٣

 روزانه خود را انجام دهيد.



اگر احساس ميکنيد كه پورت شما جابجا شده است و یا -٤

یش حرارت در محل پورت تورم ، درد، قرمزى و یا افزا

 يد حتمأ به پزشک خود اطالع دهيد.احساس ميکن

 سواالت رایج در مورد پورت كت:

پورت كت تا چه موقع باید در داخل بدن شما باشد؟ -١

معموأل تا پایان دوره درمان شما پورت كت باید در داخل 

بدن شما باشد؛ و بهتر است تا مدتى بعد از اتمام دوره 

 نشود.درمانى شما نيز پورت خارج 

آیا وجود پورت محدودیتى نيز براى فرد ایجاد ميکند؟  -٢

معموأل نه ، ولى باید از انجام حركاتى كه باعث كشش 

ميشوند و ميتوانند باعث حركت و آسيب به پورت شوند 

 مانند شنا، وزنه بردارى و گلف خوددارى كرد.

هست؟ اكثر پورت  MRIآیا با پورت كت امکان انجام -٣

را  MRIامروزه استفاده ميشوند قابليت انجام كت هایى كه 

مهيا ميسازند ولى این تمامأ به جنس پورت استفاده شده 

 بستگى دارد.

آیا پورت كت در بازرسى هاى فرودگاهى مشکلى ایجاد  -٤

خواهد كرد؟ دستگاهاى بازرسى فرودگاهها مشکلى براى 

پورت كت شما ایجاد نميکنند، ولى چون اكثر این 

ميتوانند باعث ایجاد آالرم شوند الزم است كه دستگاهها 

را حتمأ همراه خود داشته  كارت مخصوص پورت كت

 باشيد.

 عوارض و مشکالت احتمالى پورت كت:

 لخته شدن پورت كت -١

 جابجایى پورت كت -٢

 تعفون -٣
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