
 

 

در داخل لگٌچِ ولیِ ٍ اًتْای دیگز در داخل هثاًِ وار 

ساًتی هتز  ۴۳تا  ۰۲اًذاسُ آى حذٍد  گذاضتِ هی ضَد.

ٍ تِ لطز لَلِ داخلی خَد وار تَدُ ٍ واهال اًؼطاف پذیز 

خزیاى ادراری اس ولیِ ایي است وِ ،ػلت استفادُ است.

تِ درٍى هثاًِ، اس طزیك حالة ) هدزای تیي ولیِ ٍ 

هثاًِ ( اداهِ یاتذ ٍ تذلیل ػَاهل اًسذادی ٍ یا ّز 

ػاهل دیگزی وِ هاًغ خزٍج واهل خزدُ سٌگ ّا 

  تاضذ،لطغ ًطَد

 

ٍسیلِ :تِ (DJالثی)ًحَُ وارگذاری استٌت ح

(  سیستَسىَج ) اًذٍسىَپی اس طزیك هدزای ادراری

است تٌاتزایي ّیچ تزضی در سطح تذى دادُ ًوی 

.ضایغ تزیي ػَارض ضاهل تىزر ادرار، تخلیِ ،ضَد

سٍدرس ادرار، ٍخَد خَى در ادرار، تزضحات ادراری ٍ 

ٍخَد درد در ولیِ ّا، هثاًِ یا وطالِ راى در حیي یا 

ووی پس اس ادرار وزدى هی تاضذ. ایي ػَارض هَلت 

 ٌت اس تیي هی رٍد.تَدُ ٍ پس اس تزداضتي است

 
 

.  

هی تَاًذ ٌّگاهی وِ سٌگ هطاّذُ ضذ ،اٍرٍلَصیست   

وَچه وِ درٍى  basketسٌگ راّن تا استفادُ اس یه 

تا استفادُ یا ٍتؼثیِ ضذُ اس ولیِ خارج وٌذ  یَرتزٍسىَج

را خزد وٌذ. خزدُ سٌگ  سٌگلیشر  رٍش هىاًیىی یااس

تحت  رٍشایي دفغ هی ضًَذ. اس طزیك ادرارّا سپس 

 .تیَْضی ػوَهی یا تی حسی هَضؼی صَرت هیگیزد

 
حسی ًخاػی اس تی سٌگ ضىي حالةچٌاًچِ تزای  .

ساػت تؼذ اس خزٍج اس اتاق ػول ٍ  2 ،استفادُ ضذُ تاضذ

پس اس  ،چٌاًچِ اس تیَْضی ػوَهی استفادُ ضذُ تاضذ

هی تَاًیذ هصزف هایؼات  ٍتا ًظز پشضه  َّضیاری واهل

 را ضزٍع وٌیذ

 استٌت ّای داتل خی

استٌت ّای حالثی، وِ استٌت ّای داتل خی ، ًَػی 

ٍسیلِ لَلِ ای ارٍلَصیه ّستٌذ وِ در دٍ اًتْا تِ دلیل 

خوی وِ دارًذ ٍ ضثیِ دم خَن ّستٌذ تِ آى ّا داتل 

 گفتِ هی ضَد وِ یه اًتْا JJ( یا Double Jخی )

 

 

 

 

-هحسَب هیخشٍ سٌگْای ادراری  :سٌگ حالة  

ضَد ٍلی تفاٍت ػوذُ تا سٌگْای سایز لسوتْای 

ٍ تاضذ، ٍ دارای اّویت سیادی هیسیستن ادراری دارد 

اگز تذرستی تا آى تزخَرد ًطَد هوىي است هٌدز تِ 

 اس تیي رفتي ولیِ گزدد.

 ػوذُ تفاٍتْا تِ لزار سیز ّستٌذ:

 ّوزاُ تا تَْع ٍ استفزاؽدرد تسیار ضذیذ 

اگز اًسذاد  اًسذاد ادراری ضَد. هوىي است سثة

ّفتِ اس تیي  ۸ادراری واهل تاضذ ولیِ ّواًطزف ظزف 

تز خالف سٌگ ولیِ ًیاس تِ الذام ػاخل تزای  ٍرٍد هی

اگز سٌگ حالة دٍ طزفِ تاضذ ٍ  تزطزف وزدى دارد

ّز دٍ اًسذاد واهل ایداد وزدُ تاضٌذ، ادرار تیوار لطغ 

رهاى ًطَد، دضَد ٍ اگز تطخیص دادُ ًطذُ ٍ هی

  .ىٌذیذاهیپتیوار ًیاس تِ دیالیش

 

TUL ّای داخل حالة وارتزد  خْت خزاحی سٌگ

صَرت آًذٍسىَپی ٍ اس طزیك هدزای  دارد وِ تِ

یه ٍسیلِ ی هدْش تِ فیثز ًَری وِ  ادراری است

ضثیِ یه تلسىَج تاریه ٍتلٌذ 

اس طزیك هدزای ادرار ٍارد ضذُ اس یَرتزٍسىَج(است)

 هی وٌذ تا تِ سٌگ تزسذهثاًِ ػثَر 

 

 . 



 

 

 
 

 

TUL  

 )سٌگ شكي درٍى اًداهي(
54564333-35:لفيت    

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر خطيبي متهيه ٍ تٌظين :

3531زهستاى آهَزش سالهت،   

 3533زهستاى بازًگري: 

 هٌبع: پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث

 گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راهٌواي باليٌي پرستاري 

 

 
 

 
 

 

 

 غذایی رصین رػایت تا ٍ ًشًیذ سٍر دفغ ٌّگام 

 هلیي هصزف تا ٍ یا هیَُ خات ٍ سثشیدات ًظیز

 خلَگیزی یثَست پیذایص اس پشضه، طثك ًظز

  هصزف هایؼات را اًذوی افشایص دّیذ ٍ .وٌیذ

 هزٍر  تِ است، ٍ طثیؼی هذتی تا ادرار اختیاریتی

 ضذ. خَاّذ تزطزف

 4 سٌگیي اخسام وزدى تلٌذ اس ّفتِ 6الی 

 وٌیذ خَدداری

 هگزتا ًظز  است هؼوَلی ضوا رصین غذایی 

  پشضه، 

هؼوَال استٌت)سًَذ حالة( تِ دلیل ػلت 

ّفتِ هوىي است در تذى  ۶تا  ۴سهیٌِ ای اس 

 سًَذ حالة، داضتيدر صَرت  تواًذ

تزای خزٍج آى تِ  طثك ًظز پشضهحتواً

 پشضه هؼالح خَد هزاخؼِ فزهاییذ

 حتواً سیز در صَرت پیذایص ّز یه اس ایي ػالئن

 :تِ پشضه هؼالح هزاخؼِ فزهاییذ

خَى .تة، استفزاؽ هىزر، درد ضذیذ ضىن، تٌذ آهذى ادرار

 ضذیذ در ادرار

 

 س اس تزخیص اس تیوارستاىهزالثتْای پ  

 ٍوٌیذّای تدَیش ضذُ را واهل هصزف دار 

 ٍخَد درد هختصز پْلَ ٍ سَسش ادرار خفیف ،

ست ا خًَی تَدى هختصز ادرار پس اس ػول طثیؼی 

هسىي ّای  تَاًیذ اسهی ،ٍلی اگز درد ضذیذ تَد

 وٌیذ.خَراوی استفادُ 

 تَاًیذ استحوام وزدُ ٍ فؼالیت س رٍس تؼذ ػول هیا

 ػادی خَد را اس سز تگیزیذ. 

 تؼذ رٍس اس خٌسی ؼالیتف tul است تالهاًغ. 

 دٍیذى ،  ،فؼالیت سثه ٍ راُ رفتي در حذ هؼوَل

سٌگ طٌاب سدى ٍ فؼالیت ٍرسضی ووه تِ دفغ 

وٌذ ،فمط در حیي فؼالیت تا تَخِ تِ تؼزیك هی

 ایداد ضذُ تایذ هزالة ون آب ضذى تذى تَد.

 ،آب ووزًگ، چای آب، اس تؼذ اس ضزٍع هایؼات 

 استفادُ وٌیذ. اس )آًاًاس گالتی، سیة، (ووپَت

 ػصثی، سیستن هحزن ّایتٍِ ًَضا غذاّا هصزف

 ٍ )وَواوَال هثل حاٍی وَال ّایًَضاتِ ٍ لَُْ )

 وٌیذ خَدداری الىلی ّایًَضاتِ

 درادرار سٌگ را درضت لطؼات وِ صَرتی در 

 تطخیص آسهایص خْت را وزدیذ آى هطاّذُ

 دلیك رصین درهاًی ٍغذایی ٍ تؼییي  سٌگ خٌس

 .وٌیذ آٍری خوغتز 

 

  

  

  

 

 


