
 

 راُ عزٍلی ٍ ًحَُ هزالبت اس آى  

هی خَاّن دربارُ راُ عزٍلی ٍ ًحَُ 

 :هزالبت اس آى بیشتز بذاًن

لی راّی است  بزای بیزٍى راُ عزٍ

ایي خَى اسط .بزدى خَى اس بذى شوا 

ریك دستگاُ ّوَدیالیش تصفیِ هی 

شَد ٍ دٍبارُ بِ بذًتاى بز هی 

بْتزیي را ّای عزٍلی اًَاعی .گزدد

ّستٌذ کِ سیز پَست ٍ با استفادُ اس 

 .رگ ّای شوا ساختِ هی شًَذ

 

 :فیستَل

درّزًَبت اس دیالیش حجن سیادی اسخَى شوا 

ٍارد دستگاُ ّوَدیالیش هی شَد بزای ایي کار 

کِ بسیار فطَر تز اس احتیاج بِ رگی ّست 

رگ ّای هعوَلی باشذ تا بتَاًذ ایي همذار 

ّویي جْت در ًاحیِ هچ .خَى را تاهیي کٌذ

دست یا آرًج جزاحی سادُ ای  با بی حسی 

هَضعی ٍبذٍى ًیاسبِ بستزی شذى اًجام هی 

شَد درٍالع پششک با اتصال یک سزخزگ ٍ 

سیاّزگ درایي ًاحیِ بزای شوا فیستَل هی 

طَرهٌاسب بزیا ّوَدیالیش را ایجاد ساسد تاگ ق

پس فیستَل ّواى اتصال بیي سزخزگ ٍ .کٌذ

 سیاّزگ بِ رٍش جزاحی است

سهاى هٌاسب کارگذاری فیستَل حذالل دٍهاُ 

 لبل اس آغاس دیالیش است

 

بذًیست بذاًیذ کِ ّزچِ ایي فاصلِ طَالًی تز 

 باشذ فیستَل شوا ّن بادٍام تز است

فیستَل بِ ًذرت بستِ یا عفٌی ین شَد ٍتی 

گیزیذچٌذیي هاُ بزای اٍلیي بار فیستَل هی 

طَل هی کشذ تا بزای دیالیش آهادُ شَد بایک 

توزًی سادُ هی تَاًیذ بِ کَتاُ شذى ایي سهاى 

کوک کیٌذ با ّواى دست رٍسی چٌذ بار یک 

 .تَپ پالستیکی یا سزهی را فشار دّیذ

 :چٌذ ًکتِ بزای هزالبت اس فیستَل

دستی را کِ در آى راُ عزٍلی کار ًگذاشتِ 

اریذ ٍبِ ًشاًِ ّای عفًَت در شذُ تویش ًگِ د

چٌاًچِ .آى هاًٌذ ٍرم رهشی تب تَجِ کٌیذ

عفًَتی در اى ایجاد شذُ باشذ با تشخیص بِ 

هَلع ٍهصزف آًتی بیَتیک بزطزف خَاّذ 

 .شذ
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رٍسی چٌذ بار جزیاى خَى را در راُ عزٍلی تاى 

احساس کٌیذ چٌاًچِ جزیاى خَى لطع شذُ باشذ یا 

ٍى درایي احساس هتفاٍتی داشتِ باشیذ یعٌی کِ خ

پس ّزچِ سٍدتزهَضَع را با .لسوت لختِ شذُ است

تین دیالیشتاى درهیاى بگذاریذ با الذام سزیع هی تَاى 

 .  بسیاری اس لختِ ّا را حل ای خارج کزد

 رٍس دست فیستَل دارًخَابیذ

 دست فیستَل دار را شیَ ًکیٌذ

کیلَ گزم را با دست فیستَل دار 2ٍسایل باالتز اس 

 بلٌذ ًکیٌذ

ایل سیٌتی ساعت هچی در دست فیستَل داراستفاد ٍس

 .ًشَد

 

خَابیذى رٍی اسپَشیذى لباس ّای تٌگ 

باسٍئی کِ درآى راُ عزٍلی کارگذاشتِ شذُ 

سیزا هَجب کٌذ شذى جزیاى .خَدداری کٌیذ

خَى در فیستَل شذُ ٍ خطز لختِ شذى خَى 

 .را سیاد هی کٌذ

هَلع خَى گیزی یا اًذاسُ گیزی فشار خَى 

باسٍی دیگزتاى در آى راُ عزٍلی ًیست 

باسٍی دیگزتاى در آى راُ عزٍلی ًیست جلَ 

ٍریذ اسدستی کِ در آى راُ عزٍلی ّست بیا

استفادُ هی شَد در صَرتی کِ بایذ اسّویي 

سوت خَى گزفتِ شَد سیاّزگ ّای پشت 

 .دست اهي تزیي لسوت است
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