دستورالعمل تعویض کیسه کلستومی
دستَر پشضک (کاردکس ٍ پزًٍذُ) را تزرسی کٌیذ.
هذدجَ را ضٌاسایی  ،تا ٍی ارتثاط تزقزار کٌیذ ّ ،ذف ٍ رٍش اًجام کار را تزای ٍی ضزح دّیذ.
ٍسایل را آهادُ کٌیذ  :کیسِ هتٌاسة تا اًذاسُ استَها ً ،زهال سالیي ،
دستکص تویش ،چٌذ عذد گاس  ،کیسِ ستالِ
هحیط خصَصی تزای هذدجَ فزاّن کٌیذ
دستْا را تطَییذ.
دستکص یکثار هصزف را تپَضیذ..
هذدجَ را در پَسیطي ًیوِ ًطستِ قزار دّیذ.
پَضص ّای رٍی ًاحیِ سخن را تزداریذ ٍ هطوع را سیز هحل سخن پْي کٌیذ.
پذّای هحافظت کٌٌذُ ضذ آب را اطزاف کیسِ استَهی قزار دّیذ.
کیسِ پز را اس هحل استَها جذا کٌیذ.
هایع دفع ضذُ در کیسِ را اًذاسُ گیزی ًواییذ.
دستْا را هجذداً تطَییذ ٍ دستکص جذیذ تپَضیذ.
استَهی ٍ پَست اطزاف آى را تزرسی کٌیذ.
پَست اطزاف استَها را تَسط گاس تِ صَرت کاهل خطک کٌیذ.
یک الیِ هحافظ اس پواد ضذ سَختگی ( اکثزاً اکسیذ دٍ سًگ) را رٍی پَست اطزاف استَها تیافزاییذ.
یک پذ گاسی رٍی ًاحیِ تاس استَهی قزار دّیذ.
دّاًِ استَها را اًذاسُ گیزی ٍ کیسِ هٌاسة آى را اًتخاب کٌیذ .یک ّطتن ایٌچ تشرگتز اس سز استَهی تاضذ.
کیسِ را تطَر دقیق در هحل جاگذاری کٌیذ .پَضص چسثٌذُ رٍی سز کیسِ را تزداریذ  ،حلقِ سز آى را تاس
کٌیذ ٍ سپس گاس رٍی استَهی را ًیش تزداریذ ٍ اجاسُ دّیذ کیسِ رٍی استَهی قزار گیزد.
ج

دستکص را خارج کٌیذ.
چسة ّای اطزاف کیسِ استَهی را تِ پَست تچسثاًیذ ٍ  03ثاًیِ آى را ًگِ داریذ.
ٍسایل آلَدُ را جوع آٍری کٌیذ.
هذدجَ را در ٍضعیت راحت قزار دّیذ.
دستْا را تطَییذ.
اطالعات را در گشارش پزستاری ثثت کٌیذ.

تصاویر نحوه تعویض کیسه کلستومی
يسایل را آمادٌ کىیذ  :کیسٍ متىاسة تا اوذاسٌ استًما  ،وزمال سالیه  ،دستکش تمیش ،چىذ عذد گاس  ،کیسٍ ستالٍ

نمونه هایی از انواع مختلف بگ کلستومی

دستُا را تشًییذ.

مذدجً را در پًسیشه ویمٍ وشستٍ قزار دَیذي
پًشش َای ريی واحیٍ سخم را تزداریذ.

مایع دفع شذٌ در کیسٍ را اوذاسٌ گیزی وماییذ.

کیسٍ پز را اس محل استًما جذا کىیذ.

دستُا را مجذداً تشًییذ ي دستکش جذیذ تپًشیذ.

پًست اطزاف استًما را تًسط گاس تٍ صًرت کامل
خشک کىیذ.

یک الیٍ اس پماد ضذ سًختگی را ريی پًست اطزاف استًما تیافزاییذ.

دَاوٍ استًما را اوذاسٌ گیزی ي کیسٍ مىاسة آن را اوتخاب کىیذ.

پًشش چسثىذٌ ريی سز کیسٍ را تزداریذ  ،کیسٍ را تطًر دقیق در محل جاگذاری کىیذ .حلقٍ سز آن را تاس کىیذ اجاسٌ دَیذ کیسٍ ريی استًمی
قزار گیزد.

