
 اتصاالت بیماران دستورالعمل فاصله زمانی تعویض تعدادی از ابزار و

 معاونت درمان

 دفتر پرستاری

 دسته بندی عنوان زمان تعویض
.در اطفال و در صورت وجود انديكاسيون مثل فلبيت، درد، قرمزي، نشتي و...زودتر تعويض شود -ساعت يكبار  27هر 

 به بروز عالئم فلبيت مي باشد. نوزادان تعويض آنژيوکت به صورت روتين ضرورتي ندارد و منوط

گردش  سیستم آنژیوكت

 خون
 ست سرم .شود تعويض فرآورده هر با آمينواسيدي و چربي هاي فرآورده تزريق از بعد – يكبار ساعت 72 هر

 میكروست .شود انداخته دور بالفاصله درماني شيمي وTPNپس از  ساعت يكبار، 42هر NICUبخش در-يكبار ساعت 72 هر

 الك هپارین - وی تری يكبار ساعت 24 هر

 خون ست ترانسفوزيون بار هر با

 (شستشو و تزریقی) سرم باتل يكبار ساعت 24 هر

 تیوب اكستنشن يكبار ساعت 24 هر

 دان كات ..(. انسداد و عفونت، عالئم )باليني انديكاسيون وجود صورت در

 پروپوفول تجویز ست ويال تعويض صورت در يا و يكبار ساعت 24 - 6هر 

 مركزی ورید كاتتر ...(و انسداد عفونت، عالئم )باليني انديكاسيون وجود صورت در

 محیطی شریان كاتتر ...(و انسداد عفونت، عالئم )باليني انديكاسيون وجود صورت در

 نافي شريان کاتتر .نشود جايگزين ديگر و شده خارج ...(و انسداد عفونت، عالئم )باليني انديكاسيون وجود صورت در

 شود. خارجروز 14 از بعد حداکثر نافي وريد کاتتر و روز 5 از بعد حداکثر
 (شریان و ورید)نافی كاتتر

 انفوزیون پمپ به متصل سرنگ سرنگ داخل داروي اتمام با

 آمپول .شود انداخته دور نياز مورد داروي مقدار برداشتن از بعد بالفاصله

 دوز مولتیپل ویالهای ..(.و هپارين ويال انسولين، ويال مثل نگهدارنده مواد حاوي ويالهاي ) سازنده کارخانه دستور طبق نگهداري

 آنتي(آمپولها مقطر، آبقندي، محلولهاي مثل نگهدارنده مواد بدون ويالهاي) شوند انداخته دور نياز مورد داروي مقدار برداشتن از بعد بالفاصله

 .هستند نگهداري قابل كم مدت به مطلوب شرايط حفظ با و سازنده كارخانه دستور طبق اما هستن دوز سينگل ويالهاي جزء هابيوتيك
 دوز سینگل ویالهای

 ادراری سیستم (فولی)داخلی ادراری سوند ..(و. انسداد عفونت، عالئم ) باليني انديكاسيون وجود صورت در

 اكسترنال سوند بيمار نياز به بنا

 ادراری كیسه ..(و. نشتي آلودگي، ادراري، سوند از شدن جدا)باليني انديكاسيون وجود صورت در و داخلي ادراري سوند تعويض زمان در

 تنفسیسیستم  تراشه لوله شود( اقدام تراکياستومي جهت بيمار شرايط به بسته روز، 14 تا 7 گذشت از )پس باليني انديكاسيون وجود صورت در

 ساكشن تیوب  ساعت 24هر – بيمار هر براي اختصاصي

 بسته( و باز ) ساكشن كاتتر معيوب کارکرد يا واضح آلودگي صورت در بسته نوع در - مصرف يكبار باز نوع در

 ونتیالتور خرطومی لوله  معيوب کارکرد يا واضح آلودگي صورت در – بيمار هر براي اختصاصي

 فیلتر HME  واضح آلودگي وجود صورت در و طبق دستور کارخانه سازنده-بيمار هر براي اختصاصي

 اكسیژن ماسك و كاتتر  معيوب کارکرد يا واضح آلودگي صورت در – بيمار هر براي اختصاصي

 باتل چست  شدن پر صورت در

 گوارشی سیستم معده سوند باليني انديكاسيون وجود صورت در

 گاواژ سرنگ کاري شيفت هر پايان در

 متفرقه لید چست  (کارايي عدم و شدن کثيف شدن، جدا ) انديكاسيون وجود صورت درساعت و  24هر 

 پانسمان شدن شل يا خيس آلودگي، صورت در – يكبار روز 7 هر شفاف پانسمان و ساعت 24 هر استريل گازي پوشش

 .شود تعويض وقت اسرع در

 CVCكاتتر پانسمان

 گردد. تعویض فرصت اولین در بایستی شده متصل استریلیزاسیون اصول رعایت بدون و اورژانسی بصورت كه كاتترهایی* :توجه

 .شوند برداشته پزشك دستور و اندیكاسیون رفع محض اتصاالت به كلیه *             


