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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 8811داخلی: 



 لوله ورید مركشی یا سی وی الین : 

لوله ورید مرکزی لوله ایست که از جنس سیلایاکاون 

این لوله دستارساي باه  .ساخته شده و نرم مي باشد

سیاهرگ ها را آسان مي کند و مسیری را فراهام ماي 

کند تا بتوان بدون صدمه زدن به رگ ها باه صاورت 

مداوم و یا پي در پي داروها و یا دیگر م لول ها را باه 

 .بیمارتزریق کرد

بانادی  این نوع از کاتترها جزو کاتترهای موقت دستاه

شوند و برای کاربرد در تزریق دارو یاا ماایاعاات،  مي

شوناد   مانیتورینگ فشار، تزریق خون و .... استفاده مي

و  -چهار راه  -سه راه  -دو راه -توانند تك راه  که مي

راه بااشاناد  ۷راه و  ۵در برخي از برندهای تجاری 

هاای ویا،ه،  بیشترین کاربرد آن در بخش ماراقابات

 اورژانس و اتاق عم  است. 

تاوان باه  هاا ماي از مهمترین عوارض کارگذاری آن

های مرتبط با کاتترهای ورید و ناماوتاوراکاس عفونت

  ) ورود هوا به فضای ریه (  اشاره کرد. 

هاا،  نکته( با رعایت بهداشت منااساب دسات

کارگیری حداکثر احتیاطاات در هاناگاام  به

کننده پوست  کاتترگذاری، استفاده از ضدعفوني

کلرهگزیدین و بازبیني روزانه از روی نیااز باه 

 کاتتر به کاهش خطر عفونت کمك خواهد کرد.

نکته( پس از کاتترگذاری انجام یك گرافي ساده 

قفسه سینه جهت ارزیابي عوارض و قرارگیاری 

  ص یح کاتتر الزم است.

نکته( برای گذاشتن آن نیاز به بیهوشي نیست و 

بعد از باي مي شود. .  با بي حسي موضعي انجام 

حسي ، از طریق یك برش کوچك یك سر کاتتر 

به داخ  رگ هدایت مي شود و سر دیاگار آن 

 چند سانتیمتر خارج از پوست بخیه مي شود.

 

 

   مهم نکات

هارروز   شاده  گذاری  لوله  م    پانسمان . 1

 . شود تعویض

 م   لولاه  طبیعي  غیر  بجایي  جا  هرگونه .2

 . شود گزارش فوراً

 درهنگاام  ولي  کند  حمام  تواند  مي  بیمار .3

 لوله  پانسمان م    روی  باید  کردن  حمام

 کیسه پالستیکاي  یك  با  و  شده،  گذاری

 شود.  پوشانده

 بعد از حمام پانسمان  تعویض شود.  .4

 


