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آموزش به بیمار داراي سوند ادراري

چیست؟سونداژ

مثانه محل جمع آوري ادرار و پیشابراه (.توخالی در پیشابراه و مثانه فردادراري عبارت است از قراردادن یک لوله باریک و سونداژ
).محل خروج ادرار است

:در بیمارانی که بنا به تشخیص پزشک الزم است سوند ادراري تا مدتی حفظ شود، رعایت نکات زیر توصیه می شود

،در صورتی که از طرف پزشک معالج محدودیت مایعات نداشته (مایعات فراوان بنوشیدجهت جلوگیري از عفونت
).باشید

سه ادرار جداً خودداري کنیدجهت پیشگیري از آلودگی، از جدا کردن لوله ادرار از کی.
 اگر تصادفاً سوند شما خارج شد یا نشت ادرار داشت جهت جایگزینی مجدد سوند، خودتان هیچ اقدامی انجام ندهید و

.حتماً به یک مرکز درمانی مراجعه نمایید
 ساعت یک بار تخلیه نمایید8به منظور کاهش خطر عفونت، کیسه ادرار را هر.
ریان نیافت و مطمئن شدید که سوند شما پیچ خوردگی نداشته و یا خم ت، ادرار به داخل کیسه جساع6-8ف اگر ظر

.نشده است به مرکز درمانی مراحعه نمایید
 هرگز کیسه . قرار دهیدجهت پیشگیري از برگشت ادرار و احتمال عفونت، کیسه ادرار را پایین تر از سطح مثانه خود

.هیدادرار را روي شکم خود قرار ند
این کار را به . از کشیدن یا جدا کردن لوله تخلیه ادرار خودداري نمایید زیرا باعث خونریزي یا ضربه به مجرا می شود

.پرسنل مجرب بسپارید
یا از سمت داخل با . هنگام راه رفتن، لوله تخلیه ادرار را در دست خود حلقه کنید و پایین تر از سطح مثانه نگه دارید

.دینکتباثدوخياپهباردنوسبسچزاهدافتسا
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 پوست اطراف سوند را حداقل دو مرتبه  در طی روز با آب سرد و صابون بشویید تا هر گونه ترشحات و نشت ادرار تمیز
.شود سپس محل را کامالً خشک نمایید

همیشه دستهایتان را قبل و بعد از مراقبت از سوند بشویید.
 خود بچسبانیدجهت جلوگیري از کشیده شدن سوند آن را به.
 به زمان خارج کردن سوند که توسط پزشک معالج شما تعیین می گردد، توجه نموده و جهت انجام آن در تاریخ مقرر

.به درمانگاه مراجعه نمایید

چه زمانی باید به پرستار یا پزشک اطالع داده و به آنها مراجعه نمود؟

.خونی،کدر و یا بدبو شودزمانی که ادرار درون کیسه ادراري،-1
.هیچ ادراري درون کیسه ادراري جمع نشود و یا خیلی کم جمع شود-2
.شد38و یا باالتر از 38ن بیمار زمانی که بدون علت خاصی دماي بد-3
.دوزمانی که سوند سبب ایجاد یک درد ثابت در ناحیه مثانه و پیشابراه ش-4


