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 راهنوای بیوار

 ی صفاقسیالید

 روششزح  

ثب استفبدُ اس ديبليشاػوبل وليِ وِ ضبهل پبوسبسي هَادسائذ اس 

خَى،حذف هبيغ اضبفي ثذى ٍ وٌتزلوَاد ضيويبيي ثذى است 

ديبليشٍخَد دارد وِ ثز  دًٍَع.ضَد تَسط يه صبفي،اًدبم هي

. خَاّذ گزفت اًدبم ًظزپشضه ثيوبر ٍثب ضزايط حست

  ديبليش خًَي 

 ضَد هي استفبدُ ديبليش، اس صفبق در ايي ًَع: ديبليش صفبلي .

پَضبًذ ٍداراي  ضىن راهي اي طجيؼي است وِ حفزُ پزدُ صفبق

 .وٌذ ػٌَاى صبفي ػول هيُ ةُ ن ّبي ريشي است سَراخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دالیل انجام 

ثِ طَر ولي رٍش ديبليش ثِ دليل ػذم وبروزد درست 

 .وليِ ٍ ثزاي پبوسبسي هَاد سائذ اس خَى اًدبم هي گيزد
 

 عوارض احتوالی 

خستگي، ثي حبلي ٍ در هَاردي حبلت تَْع هي تَاًٌذ اس 

 . ػَارض احتوبلي ايي رٍش ثبضٌذ

   روش انجام

اي داخل ضىن تؼجيِ  پشضه ثب يه خزاحي وَچه لَلِ

 سبًتي هتز اس ايي لَلِ خبرج اس ضىن ٍ سيز 15حذٍد . هي وٌذ

ِ ّبي هبيغ ديبليشرا ثبيذ ثِ ايي لَلِ . هبًذ لجبس ثبلي هي ويس

 ليتز هبيغ ديبليش پز 2حفزُ صفبق هؼوَال ثب . ٍصل وزد

ضَد ٍ ديبليش در داخل ضىن ثيوبر ثب استفبدُ اس غطبي  هي

هَاد سوي . ضَد ػٌَاى صبفي ديبليش اًدبم هيُ طجيؼي صفبق ة

ضًَذ ٍ ايي  داخل ثذى اس طزيك صفبق ٍارد هبيغ ديبليش هي

. ضَد هبيغ پس اس اًدبم ديبليش اس حفزُ ضىن تخليِ هي

   هشایای دیالیش صفاقی

 د ٍ ثب تطجيك ىتَاًٌذ اس ايي رٍش استفبدُ وي اوثز افزاد هي

ثزًبهِ درهبًي خَد ثب وبر، هذرسِ ٍ حتي سفز اس درهبى 

. هٌذ ضًَذ هٌبست ثْزُ

 ايي رٍش خصَصب در اطفبل رٍش اًتخبثي است .

 ثزاي اًدبم ديبليش ًيبس ثِ هزاخؼِ ثِ ثيوبرستبى ٍخَد ًذارد .

 هبيؼبت ٍ وٌتزل رصين غذايي در ديبليش صفبلي ثِ  هحذٍديت

 . هزاتت ووتز اس ديبليش خًَي است

  ديبليش صفبلي خَدوبر ثب ووه دستگبُ در ٌّگبم ضت ٍ در

 .گيزد سهبًي وِ ضوب در خَاة ّستيذ اًدبم هي

  هعایب دیالیش صفاقی

 ثيوبر ثبيذ داًص وبفي در سهيٌِ اًدبم ديبليش را داضتِ ثبضذ. 

  ػفًَت در صَرت ػذم رػبيت ثْذاضت لجل ٍ حيي ديبليش  لذا

ّب ٍ رػبيت ثْذاضت لجل ٍ در حيي ديبليش  ضستي دست

. هْن استثسيبر

  در ًظز گزفتي هىبًي هٌبست در هٌشل خْت اًدبم ديبليش

.  ضزٍري است

   فعالیت

  اس اًدبم فؼبليت ّبيي وِ در صَرت ثزٍس تطٌح خطزسبس است

درهبى ثب ايي دارٍ خَدداري  رٍس اٍل90هبًٌذ راًٌذگي در 

 .وٌيذ

  ّبي خَد را َ ثزاي خلَگيزي اس افشايص فطبر داخل ضىن ساً

 .خن ًىٌيذ ٍ ثِ حبلت ًيوِ ًطستِ لزار ًگيزيذ

  اس اًدبم ٍرسش ّبي سٌگيي خَدداري وٌيذ ٍلي هي تَاًيذ

 .ٍرسش ّبي سجه هبًٌذ پيبدُ رٍي را اًدبم دّيذ

  تغذیه  و رصین غذایی

  رصين غذايي آساد ثَدُ ٍ ثيوبراى تٌْب ثبيذ هصزف آثويَُ را

هحذٍد ًوبيٌذ هگز ايٌىِ پشضه يب وبرضٌبس تغذيِ ًظز 

 .ديگزي داضتِ ثبضٌذ

  ِرصين پزفيجز ٍ سجشيدبت ثزاي ػذم ثزٍس يجَست تَصي

 .هي ضَد
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  ثِ دليل همذار پزٍتئيٌي وِ در حيي ديبليش اس دست هي دّيذ

. ًيبس ثِ دريبفت پزٍتئيي ثيطتزي داريذ

 همذار هصزف سذين ٍ هبيؼبت رصين غذايي هي تَاًذ آساد ثبضذ. 

 

  دارو

 :تجویش کلسی تزیول

 اسغذاّبي غٌي اس  هصزف ايي دارٍ،ّوشهبى ثب 

 ،هبّي آساد،حجَثبت،غالت،اسفٌبجيفزاٍردُ ّبيلجي:هبًٌذ)ولسين

. ولن استفبدُ وٌيذٍ

 :تجویشکزبنات کلسین

  ٍسبػت پس اس غذا هصزف 1-5/1در صَرت هصزف ايي دار

سبػت پس اس 2-3وٌيذ،در صَرت ثزٍس اختالالت گَارضي دارٍ

 .غذا هصزف وٌيذ

  هبًٌذ سبػت پس اس خَردى دارٍ اس خَردى غذاّبيي 1-2تب 

سجشيدبت  ٍ داًِ غالت،حجَثبت،هيَُ ّب، سجَس، اسفٌبج،ريَاس

 .خَدداري وٌيذ

  در سهبى هصزف ايي دارٍ،اس هصزف فزاٍردُ ّبي الىلي يب

 .دار خَدداري وٌيذ وبفئيي

  در طَل دٍرُ درهبى ثب ايي دارٍ،اس استؼوبل ثيص اس حذ

 .دخبًيبت خَدداري وٌيذ

 :تجویشاریتزوپوئیتین

  ٍطجك ثزًبهِ تؼييي ضذُ تَسط در صَرت تدَيش ايي دار

. پشضه هصزف ضَدٍّيچ ًَثت آى فزاهَش ًىٌيذ

  فزاٍردُ ّبي هىول حبٍي آّي ٍٍيتبهيي ّب طجك دستَر

 .پشضه ٍتب آخز دٍرُ هصزف وٌيذ

 

 

   هزاقبت

  ّزگًَِ تزضح، لزهشي، ٍرم ٍ درد در هحل خزٍج لَلِ ديبليش

 .را سزيؼبً ثِ پزستبر يب پشضه خَد اطالع دّيذ

  اس حوبم ّبي داؽ ٍ طَالًي، غَطِ ٍرضذى در ٍاى ٍ سًَب

. پزّيش ًوبييذ

 اس وطيذگي لَلِ ديبليش خلَگيزي وٌيذ .

  ِهحىن چسجيذى لَلِ ديبليش ثِ پَست ضىن را ثِ يبدداضت

. ثبضيذ

  در صَرت حسبسيت ثِ چست پبًسوبى ثب پزستبر توبس

. ثگيزيذ

 .ثذًٍطستطَثبًزهبلسبليي،هحلزاپبًسوبًٌوبييذ

 

 

 

 

 در چه شزایطی به پششک هزاجعه نوایید؟ 

  ٍ يه ّفتِ پس اس آغبس ديبليش، خْت وٌتزل ٍضؼيت ػوَهي

. ثزرسي ٍخَد يب ػذم ٍخَد ػفًَت ثِ هزوش هزاخؼِ وٌيذ

درصَرت ثزٍس ػالئن سيز سزيؼبٌ ثِ اٍرصاًس يب پشضه هزاخؼِ 

 :وٌيذ

  تَْع ٍاستفزاؽ، درد ضذيذ، خستگي، ضؼف، سزدرد

ِ ّبي پَستي ٍ وْيز،  هذاٍم،خبرش ٍ لزهشي پَست، داً

تحزيه چطن، حسبسيت چطن ّب ثِ ًَر،آثزيشش ثيٌي، درد 

استخَاى ّب يبػضالت، ضزثبى ًبهٌظن للت، تطٌح، تغييزات 

ّب،  ، گشگش اًذام(ٍرم)خلمي يب رٍاًي، اضطزاة، سزفِ،تت،خيش

 سبػتِ، طَالًي ضذى هذت 24درد لفسِ سيٌِ، وبّص ادرار 

سهبى ٍرٍد ٍ خزٍج هحلَل ٍخَد فيجز ٍ خَى در هحلَل 

 خزٍخي
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