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دانید؟ چه می سوند ادراری در مورد مراقبت از   

 

 شود؟ سونذ ادراری چیست و در چه مواردی استفاده می

ٌّگاهی کِ تِ ّز دلیل دفغ ادرار تِ طَر طثیؼی هوکي ًثاضذ، تخلیِ هصٌَػی تِ ٍسیلِ گذاضتي سًَذ ادراری در هثاًِ 

ای است کِ اس راُ هجزای ادرار ٍارد هثاًِ تیوار ضذُ ٍ ادرار را تِ تیزٍى هٌتقل  سًَذ ادراری لَلِ. اًجام هی گیزد

 .کٌذ هی

ضَد، در پاییي ایي کیسِ پیچی ٍجَد دارد کِ ٍقتی کیسِ اس ادرار پز   ادرار پس اس خزٍج اس هثاًِ ٍارد کیسِ تخلیِ هی

تز اس سطح تذى قزار گیزد تا جزیاى  ایي کیسِ السم است پاییي. تَاى ایي پیچ را تاس کزد ٍ ادرار آى را تخلیِ ًوَد ضذ هی

 .ادرار تا سَْلت اًجام ضذُ ٍ اس تاسگطت دٍتارُ تِ هثاًِ جلَگیزی ضَد

 

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

(ره)بیمارستان امام خمینی  
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خَاٌّذ سًَذ ادراری را  ضَد، ٍقتی هی  لَلِ ادراری تَسیلِ یک تالَى تادکٌکی کَچک در جای خَد هحکن هی

. کٌٌذ تا تِ هجزای ادراری صذهِ ٍارد ًطَد تزدارًذ، اتتذا آب یا َّای داخل تادکٌک را خارج هی

: مراقبت از کیسه و سونذ ادراری

 تز اس هجزای ادراری قزار گیزد تْتز است کیسِ ادرار ّویطِ پاییي. 

 

  اطویٌاى حاصل کٌیذ کِ کیسِ تخلیِ ادرار کطیذُ ًطذُ ٍ یا اس سًَذ ادراری جذا ًطَد ٍ ًیش سًَذ ادراری  اس

. تذى جذا ًطذُ تاضذ

 ّویطِ هزاقة تاضیذ کِ لَلِ ٍ یا کیسِ ادرار تاخَردگی ًذاضتِ تاضذ تا تخلیِ تِ راحتی اًجام ضَد .

 ضَد اطویٌاى پیذا کٌیذ کِ ادرار اس سًَذ جزیاى یافتِ ٍ تِ داخل کیسِ تخلیِ هی .

 تزای جلَگیزی اس آلَدگی، سًَذ ادرار را اس کیسِ تخلیِ جذا ًکٌیذ .

 سًَذ ادراری را دستکاری ًکٌیذ ٍ اس داخل ٍ خارج کزدى سًَذ ادراری خَدداری ًواییذ .
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 در آقایاى ضستطَی اطزاف هجزای ادراری  (اس سوت جلَ تِ ػقة )ّا ضستطَی پَست ًاحیِ تٌاسلی در خاًن ٍ

حذاقل رٍسی یک تار تِ ٍسیلِ آب ٍ صاتَى اًجام ضَد، سپس هحل کاهالً خطک ضذُ ٍ اس پَدر استفادُ 

. ًطَد سیزا هوکي است کِ تاػج تحزیک ضَد

  ُدٍش گزفتي در حالی کِ سًَذ ٍ کیسِ تِ ضوا ٍصل است هاًؼی ًذارد هگز آًکِ دستَر دیگزی تِ ضوا داد

. تاضٌذ

 ٍقتی سًَذ ادراری تِ ضوا ٍصل است اس هقارتت جٌسی خَدداری ًواییذ .

 :روش تخلیه سونذ ادراری

 ّای خَد را تا آب ٍصاتَى تطَییذ ّویطِ قثل ٍ تؼذ اس دست سدى تِ سًَذ ادراری دست .

 ّزگاُ تیص اس ًیوی اس کیسِ پز ضذ، آًزا خالی کٌیذ .

 ّای خَد را تا آب ٍ  درپَش کیسِ را تستِ تِ ًَع کیسِ تچزخاًیذ ٍ یا حزکت دّیذ تا تستِ ضَد ٍ هجذداً دست

. صاتَى تطَییذ

 کیسِ تخلیِ ادرار ًثایذ تا سهیي تواس داضتِ تاضذ تْتز است تِ ٍسیلِ چسة اس لثِ تخت آٍیشاى تاضذ .

: مواردی را الزم است به پسشک اطالع  دهیذ

  ّیچ ادراری داخل کیسِ تخلیِ ٍارد  (تؼذ اس کٌتزل پیچ خَردگی یا جذاضذگی ) ساػت ٍ یا تیطتز 4اگز ظزف

. ًطذُ است

 اگز احساس هی کٌیذ کِ هثاًِ ضوا پز است ٍلی ادراری ٍارد کیسِ ًوی ضَد یا هقذار اى کن است .

 اگز درد جذیذی در پْلَ ٍ پطت خَد داریذ .

 ضَد ّای خًَی در آى دیذُ هی رسذ یا لکِ اگز ادرارتاى تغییز رًگ دادُ، تیزُ ضذُ، خًَی تِ ًظز هی .
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  قزهش رًگ، هتَرم ٍ یا حساس ضذُ یا ادرارتاى رسَب کزدُ ٍ یا  (هحل ٍرٍد سًَذ تِ تذى)اگز هجزای ادراری

. ضَد اس هحل ٍرٍد سًَذ تزضح چزکی خارج هی

 ُای دارد اگز ادرارتاى کذٍرت ٍ یا تَی سًٌذ .

 کٌذ اگز اس هحل ٍرٍد سًَذ، ادرار ًطت هی .

  کٌیذ ٍ یا کاّص اضتْاء، کاّص اًزصی   درجِ ساًتی گزاد ٍ احساس لزس هی38اگز سَسش ادرار ٍ یا تة تاالی

. ٍ ًاتَاًی داریذ

 اگز حالت تَْع یا استفزاؽ داریذ .

: نکات قابل توجه

  تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تؼَیض یا درآٍردى سًَذ، فقط تَسط پشضک یا پزستار تِ رٍش استزیل اًجام ضَد تا

. هجزای ادراری صذهِ ًثیٌذ ٍ یا دچار ػفًَت ادراری ًطَیذ

  ًَضیذى هایؼات، تٌْا در  ) لیتزهایؼات در رٍس تٌَضیذ تا اس ػفًَت ٍ تطکیل سٌگ جلَگیزی ضَد5/1تیص اس

  .(هَارد هٌغ هصزف تَسط پشضک هحذٍد ضَد

 آب لیوَ تزش ٍ آب آلَ ّوزاُ غذا، ادرار ضوا را اسیذی کزدُ ٍ : ًَضیذى هَاد سزضار اس ٍیتاهیي ث هاًٌذ

. رساًذ ػفًَت ّای دستگاُ ادراری را تِ حذاقل هی

 ّای حاٍی کَال ٍ سایز هَادی کِ دستگاُ ادراری را تحزیک  اس هصزف قَُْ، چای پزرًگ، ًَضیذًی

. کٌذ، اجتٌاب کٌیذ هی

  ّفتِ یک تار تؼَیض ضَد4 الی 3سًَذ ادراری السم است ّز  .

 تِ  (تة، لزس، سَسش ادرار، تغییز رًگ یا کذٍرت ادرار، درد پْلَّا )در صَرت تزٍس ػالئن ػفًَت ادراری 

 .اٍلیي هزکش تْذاضتی درهاًی ٍ یا پشضک خَد هزاجؼِ کٌیذ


