
 آشنبیی بب پورت

رت ٍسیلِ ای است وِ دارای یه هخشى ٍیه لَلِ پَ

ارتثاؿی هی تاشذ .هخشى اس ًظز اًذاسُ هشاتِ طفحِ 

ساػت هچی است ٍ در سیز پَست در لسوت تاالی 

لفسِ سیٌِ در سوت راست یا چپ لزار دادُ هی شَد 

ا ػخاهت هشاتِ تت وت تَسؾ لَلِ تاریىی ر.هخشى پَ

یىی اس سیاّزي ّای اطلی تذى در ی خَدوار تِ شهغ

پَرت اس .هحل اتظال آى تِ للة ارتثاؽ پیذا هی وٌذ

.اتشارّای دستیاتی تِ ٍریذ ّای هزوشی است

. 

اس پَرت هی تَاى در ولیِ تشریمات ٍریذی ٍ ًوًَِ 

.گیزی خَى استفادُ وزد  

 

 مزایبی پورت

توام وساًی وِ تزًاهِ درهاًی ؿَالًی هذت ٍریذی دارًذ 

، هی تَاًٌذ تا پَرت گذاری ، تزای ّویشِ اس ري گیزی 

رٍس یىثار اًجام هی شَد(  ۳ّای هىزر )وِ حذالل ّز 

 رّایی یاتٌذ.

وَدواى ٍ ًَساداى هثتال تِ سزؿاى ، اغلة رگْایی ظزیف 

ٍ آسیة پذیز دارًذ ، پَرت ػوي تاهیي اهٌیت السم 

تزس تزای اًجام تشریمات ٍ خًَگیزی ، در واّش اس

.ّای وَدن ًمش تسشایی دارد  

 

 معبیب پورت

تاخَردگی ٍ پیچ  تشىیل لختِ اًسذاد هسیز واتتز ،

ٍ یا رسَب  خَردگی هخشى ٍ هشىالت ػفًَی

.است%  ۸.۹احتوال هجوَع ایي هشىالت .دارٍّا  

 نحوه جبگذاری پورت

.لثل اس رت گذاری تَسؾ جزاح اًجام هی شَدپَ

تا دلت ارسیاتی  تیوارپَرت گذاری ، ٍػؼیت سالهتی 

اتاق ػول ، دلیمِ در  ۳۳د ٍ ؿی سهاًی ووتز اس شَهی 

در طَرت ػذم تزٍس هشىل .جاگذاری اًجام هی شَد

خاص هذت تستزی یه شة است ٍلی تِ ؿَر هؼوَل 

.تخیِ ّایی ػظز رٍس ػول ًیش تیوار لاتل تزخیض است

 ۰۳تا وِ تز رٍی پَست سدُ هی شَد ، هؼوَالً یىْفتِ 

.ذ لاتل وشیذى ّستٌذرٍس تؼ  
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 خطزاتی که هنگبم کبرگذاری وجود دارد چیست؟

ایي ػول ػوَها ػارػِ حادی ًذارد ٍلی تا تَجِ تِ 

ایٌىِ در هحل وار گذاری ایي ٍسیلِ ػٌاطز حیاتی 

ػثَر هی وٌٌذ تِ ًذرت هوىي است ػَارع شذیذی 

آسیة دیذى پزدُ ای وِ  :ًیش ایجاد شَد. اس جولِ

  اؿزاف ریِ را پَشاًذُ یا آسیة دیذى سزخزي گزدًی

 چند نکته مهم

 - سَسى ٍ پاًسواى تِ طَرت ّفتگی تؼَیغ شَد.

در طَرت خیس یا خًَی شذى ، پاًسواى رٍی -

ت ، سزیؼاً تؼَیغ شَد.َرپ  

تؼذ اس ّز تار تغییز دارٍی تشریمی ، هسیز پَرت تا -

همـز شستشَ شَد.هیلی لیتز آب  ۰۳  

ٍاحذ  ۰۰۳۳ّفتِ تا  ۶در طَرت ػذم استفادُ ، ّز -

.رلیك شذُ ، هسیز پَرت شستشَ شَد ّپاریي  

رسَب ّای ًاشی اس تذاخل دارٍیی ، اغلة هَجة -

 آسیة ّای جثزاى ًاپذیز هسیز پَرت هی شًَذ.

 استفادُ لاتل هخشى در تشریك هزتث۰۳۳۳ِ حذٍد تا-

.ّستٌذ  

درهاى تایذ ایي ٍسیلِ را خارج  پس اس اتوام دٍرُ -

.وزد  

اس آى  تَاى پَرت هی دادى لزار اس تؼذ تالفاطلِ -

الثتِ در طَرت اهىاى تْتز است حذٍد  .استفادُ وزد

رٍس اس ایي سهاى تگذرد تا درد ٍ التْاب هحل  ۰الی  ۳

.ػول واّش یاتذ  

در طَرت ػذم ٍجَد ػارػِ در سخن پس اس  -

ساػت اس سهاى وارگذاری تواس 2۰الی  84گذشت 

آب تا سخن تالهاًغ است.گاّی اس پاًسواًْای ػذ آب 

.استفادُ هی شَد   

هحل پَرت اس ّز گًَِ ػزتِ ایوي تاشذ.-  

پس اس حذٍد یه ّفتِ اًجام فؼالیت ّای سثه -

د هاًٌذ ٍرسشی ایزاد ًذارد .فؼالیت ّای ػادی فز

حزوت دادى دستْا ٍ سز ٍ گزدى ٍ راُ رفتي ٍ....اس 

.رٍس اٍل هاًؼی ًذارد  

 پورت ؛

روشی مطمئن            

بزای تزریقبت وریدی              

 

 

 

 تیوارستاى حؼزت فاؿوِ هؼظَهِ)س(

 تخش اًىَلَصی

  غالهی

http://iranonco.com/wp-content/uploads/2014/02/1.jpg

