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 در بیماران ضایعه نخاعی  آموزش روش سونداژ متناوب تمیز 

 

 

 

 (جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری) دکتر ابوالقاسم نیک فالح

 دکتر محبوبه ابریشم کار

 دکتر طناز شجاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب:

 مقدمه

 وظیفه دستگاه ادراری چیست و از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ 

 ؟  نخاعي چیستآسیب 

        عملکرد مثانه پس از آسیب نخاعی چه تغییری می کند؟

 عوارض سیستم ادراری در بیماران داراي آسیب نخاعي کدامند؟ 

 روشهاي تخلیه ادرار در بیماران داراي آسیب نخاعي چیست؟  
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 تر است؟ کدام روش تخلیه ادرار برای شما مناسب 

 سونداژ متناوب تمیز

 چیست؟    (CIC)تمیز  سونداژ متناوب 

 برند؟  چه بیماراني از روش سونداژ متناوب سود مي 

 توانند از روش سونداژ متناوب استفاده كنند؟چه كساني نمي 

 هایی می توان حجم مثانه پر یا باقیمانده ادرار را تعیین کرد؟      با چه روش

 هدف از انجام سونداژ متناوب چیست؟  

 از سونداژ متناوب تمیز چیست؟  فواید استفاده  

 آیا سونداژ متناوب معایبي نیز دارد؟  

 چه وسایلي براي انجام سونداژ متناوب تمیز الزم است؟  

 مراحل انجام سونداژ متناوب تمیز چیست؟ 

 چگونه وسایل سونداژ را استریل کنیم؟ 

 نكات مهم 

 سواالت رایج

 فهرست منابع  

 

 مقدمه:

است. مراقبت از دستگاه ادراری    یادرار  دستگاه  شودمی    مختلیکی از سیستمهایی که عملکرد آن پس از آسیب نخاعی  

در این بیماران می  و بر طرف کردن بی اختیاری ادراری بهبود وضعیت ادرار کردن ، سبب حفظ عملکرد کلیه ها

مکررا یکی از مسائلی که بوسیله بیماران  .گردد. این مراقبت باید توسط پزشک و بصورت دوره ای صورت گیرد

 روش استفاده از سوند یک بار مصرف)سونداژ متناوب( می باشد.   مورد سوال قرار می گیرد

بر آن شدیم که در این مجموعه شرح کاملی از روش سوندگذاری و نکات مربوط به آن را جمع آوری کنیم و به سواالت 

م. توصیه می کنیم به منظور اصالح روش سوندگذاری و پیشگیری از عفونت و  رایج بیماران در این حیطه پاسخ دهی

روشهای ذکر شده    ، با مرور دوباره مطالب  ماه مطالعه فرمایید و سعی کنید هر  عوارض سیستم ادراری این مجموعه را  

 اجرا نمایید.  به دقت را 

پزشکان و پرسنل   پربارتر کردن این مجموعه یاری کند.بی شک راهنماییها و توصیه های شما می تواند ما را در 

بهداشتی مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی آماده هستند تا به سواالت شما در مورد این مجموعه پاسخ 

 تماس بگیرید.  021- 66581561و  021- 66581560دهند. شما می توانید با شماره تلفن های 

  

 ت و از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟وظیفه دستگاه ادراری چیس 
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 این دستگاه از قسمتهای زیر تشکیل شده است: وظیفه دستگاه ادراری تصفیه خون و دفع مواد سمی و زاید بدن است. 

 

 

 

 کلیه ها: کلیه ها خون را تصفیه می کنند و مواد سمی آن را بصورت ادرار دفع می کنند.  -1

 نای(: این لوله ها ادرار تولید شده را از کلیه ها به مثانه منتقل می کنند. )میز  حالب ها -2

 مثانه: دو وظیفه مهم را به عهده دارد:     -3

 الف: ذخیره کردن ادرار                                                                       

 فی ادرار در شرایط مناسب ب: تخلیه ادرار پس از جمع شدن مقدار کا                

   مثانه است برای خروج ادرار جمع شده در مجرای ادرار: مسیری  -4

می باشد، بنابراین  و نخاع( مغز )مثانه و مجرای ادرار به عهده سیستم عصبیعملکرد کنترل الزم به ذکر است 

عملکرد آنها تغییر نموده و   آسیب می بیند،  و مثانه سیستم عصبی مسیرهای ارتباطی بین  در آسیب نخاعی که

 منجر به اختالل در کنترل و یا دفع ادرار می گردد. 

 

 ؟ چیست نخاعي آسیب -

المسييه و   كه با ضييعف عضييالني، از دسييت رفتن حس  یعنی صييدمه دیدن راههای عصييبی داخل نخاع،آسييیب نخاعي  

و شيدت مشيکالت بیماران به سيطا ضيایعه شيود. وسيعت  مشيخ  ميدر دفع ادرار، مدفوع و عملکرد جنسيی    اختالل

ادثي وجود آید. حوتواند به علت حادثه یا غیر آن به. آسييیب نخاعي ميبسييتگی دارد  نو كامل یا ناكامل بودن آعصييبي 

 تواناي مياز علل غیرحادثهباشييييد.   ایجاد آنتواند عامل فاع ميافتادن از ارت  مانند تصييييادفات، حوادز ورزشييييي و

 .وتومورها را نام برد نخاع  سکتهعفونت، خونریزي، 

، اختالالت تنفسيي، ( اسيپاسيم)عضيالت اندامها گرفتگیبا منشيا عصيبی،  عوارضيي مانند دردهاي   می تواند  آسيیب نخاعي

دنبيال . همچنین بيهایجياد کنيد اختالل در راه رفتنیيا   نياتوانیو   ، اختالل در عملکرد جنسيييييیعيدم كنترل ادرار و ميدفوع 

زیرا   فوق از اهمیت باالیي برخوردار اسيت عوارض .  ایجاد شيودزخم بسيتر و یا عفونت ریوي ممكن اسيت  حركتي  بي
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یا کاهش پاسيخ دهی به آن گردد، ضيمن اینکه می تواند سيبب انجام توانبخشيي   این عوارض می تواند باعز ناتوانی در

  و گاه مرگ و میر بیماران شود. بستری مکرر

 

        ؟عملکرد مثانه پس از آسیب نخاعی چه تغییری می کند -

در آسيیب نخاعی كه   ییمی شيود. از آنجا دچار اختالل عملکردبعد از آسيیب نخاعی  از جمله اعضيایی اسيت که مثانه   

اختالالتی که در   .رودميالگوي طبیعي ادرار كردن از بین   ،آسيیب می بیندو مثانه   سيیسيتم عصيبیارتباط عصيبي بین  

یا   (flaccid)مثانه شيل   بسيتگی دارد و ممكن اسيت باعز ایجاد  به نوع آسيیب نخاعي  ایجاد می شيود رارددفع اکنترل یا  

( شيود. همچنین اسيفنكتر )دریچه خروجي ادرار( ممكن اسيت به خوبي باز و بسيته پركار )اسيپاسيتیي یا رفلكسييمثانه  

 نشود و یا همیشه باز بماند. 

 هب   تخلیه ادرار منقبض شييود، این نوع مثانه  برایتواند  مثانه از بین رفته و نمي هعضييل  انقباضييیدر مثانه شييل قدرت 

اند سييبب آسييیب دیواره مثانه و یا افزایش خطر عفونت توشييود كه ميع ميار بسييیار متسيي ادر  یراحتي با مقدار زیاد

زور زدن و یا با   ،(Crede)مانور ِکِردِ   ز طریق مانورهایي مثل ماسيياژ مثانه،تواند اادراري شييود. تخلیه مثانه شييل مي

 انجام شود.  ادراریاستفاده از سوند 

شييود حتي اگر به این معني باشييد كه نیمه شييب دهید مثانه بیش از حد پر نبایسييتی اجازه  این نكته بسييیار مهم اسييت كه  

  ( سی سی باشد. 500بار تخلیه مثانه، حجم ادرار کمتر از  در هر بایستیدر بالغین د و مثانه را تخلیه كنید. )ویبیدار ش

خود   . این انقباضات شوندمی صورت خودكار )خودبخود( منقبض پركار هستند و به  مثانه در مثانه اسپاستیي عضالت 

 .  می گردداختیاري ادرار بي  باعز  بخودی

 

 بیماران داراي آسیب نخاعي کدامند؟ در عوارض سیستم ادراری

 عفونت ادراری -1

 مثانه و سنگ کلیه -2
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 که می تواند منجر به نارسایی کلیه گردد. برگشت ادرار به کلیه ها -3

 

 

 ادرار در بیماران داراي آسیب نخاعي چیست؟  تخلیهروشهاي  -

 بیماران وجود دارد:براي دفع ادرار  زیرروشهاي 

  (2)و(1)مانورهاي دفع ادرار -1

 ( Crede ِکِرد فشار دو دستی برروی مثانه )مانورالف: 

 

  به زدن به مثانه با نوي انگشتان ضرب: 

 تحریي مقعدج: 

 مانور زور زدن: د
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 با سوند نالتون سونداژ متناوب تمیز -2

 

: یي لوله از طریق مجرا یا جدار شيكم (  سيوپراپوبیيجدار شيکم )یا   مجراطریق  از   فولي  اژ توسيط سيوندسيوند -3

 شود.(در داخل مثانه ثابت مي توسط یي بادكنيگیرد.)این سوند داخل مثانه قرار مي

 سوند فولی داخل مجرا هر دو هفته و سوند سوپرا پوبیک هر ماه تعویض می گردد.

 

 سوند فولی

 

 

بیماراني که روشيييهاي فوق برای آنها مناسيييب اسيييتفاده از روشيييهاي دارویي یا جراحي براي دفع ادرار )در   -4

 (6)و(5) (4)و(3)نیست.(

 (8)و(7) استفاه از محركهاي الكتریكي براي تحریي اعصاب مثانه -5

   (11)و  (10)و  (9) انحراف مسیر ادرار با عمل جراحی -6



 7 

ز سيوند کاندومی : سيوند کاندومی یا کاندوم شيیت وسيیله ای مشيابه کاندوم اسيت که توسيط لوله ای به اسيتفاده ا -7

کیسييه ادرار متصييل می شييود. کاربرد آن برای جلوگیری از ریزش ادرار و خیس شييدن لباسييها می باشييد. این 

 سوند در تخلیه مثانه نقشی ندارد و خروج ادرار با انقباض مثانه انجام می شود.

 ،شود   ریزش ادرار دیدهبه دلیل شل بودن چسب یا جداشدن کاندوم ممکن است  کاندوم شیت عالوه بر اینکه  در 

 گردد:می تواند سبب عوارض زیر نیز 

 به علت اثر فشاری چسب کاندوم تنگی مجرای ادرار .1

مجرا که از آن ادرار خارج )بوجود آمدن سيوراخی در زیر  در محل چسيب کاندوم فیسيتول مجرای ادرار  .2

 .(می شود

 عفونت ادرار به دلیل عدم تخلیه کامل مثانه و تجمع میکروب در زیر کاندوم  .3

 )به علت واکنش پوست به ادرار و یا حساسیت به کاندوم شیت(زخم شدن پوست آلت تناسلی  .4

 

 است؟تر کدام روش تخلیه ادرار برای شما مناسب -

انتخاب روش مناسييب برای تخلیه ادرار هر بیمار به نوع بی اختیاری، مشييخصييات نوار مثانه و توانایی بیمار بسييتگی 

 دارد که با صالحدید پزشک متخص  جراحی کلیه و مجاری ادراری )اورولوژیست( انتخاب می شود. 

 

 

 (CIC)تمیز سونداژ متناوب

 چیست؟   سونداژ متناوب تمیز -

ز اما غیر اسييتریل از یک سييوند تمی  بطور پی در پی  متناوب تمیز روشييی اسييت که در آن برای تخلیه مثانه سييونداژ

 استفاده می شود و پس از تخلیه ادرار خارج می گردد.

 

   برند؟سود مي سونداژ متناوب چه بیماراني از روش -

  نمی توانند مثانه خود را کامال تخلیه کنند.كساني كه  -1 

 بیماران با اختالالت عصبي  -2

 (12)هاي زنان بعد از انجام بعضي از جراحي -3

 

 فاده كنند؟استب سونداژ متناوتوانند از روش چه كساني نمي  -

 پرستار یا مراقب تمام وقت ندارند.  یا به دلیل اختالل حرکتی در دستها توانایی سونداژ ندارندبیماراني كه  -1

 کسانی که به علت اسپاسم یا محدودیت حرکتی، دسترسی به سیستم ادراری خود ندارند. -2
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سياعت بدون نشيت ادراری  4که حداقل  نباشيد  درحدی باشيد و یا  ر  میلی لیت  200کمتر از بیمارانی که حجم مثانه آنها    -3

 باشند.

دچار هیدرونفروز )جمع شيدن ادرار در کلیه(   ها  کلیهبرگشيت ادرار به  فشيار باالی مثانه و  به دلیل  بیمارانی که در   -4

مشيورت درمان با پزشيک خود  ادامه  جهت   ، سيپس  سيوند فولی)دائم( اسيتفاده نمایند، بهتر اسيت برای مدتی از  شيده اند

 نمایند.

 افرادی که به سوند حساسیت دارند. -4

 

      کرد؟تعیین می توان حجم مثانه پر یا باقیمانده ادرار را  یهایروشبا چه  -

   بعد از ادرار کردن سونوگرافی -1

  بعد از ادرار کردن اژسوند -2

    

   چیست؟سونداژ متناوب  هدف از انجام  -

 تخلیه كامل مثانه  -1

 جلوگیري از آسیب مثانه و كلیه   -2

 (14)و  (13)جلوگیري از عفونت ادراري   -3

 

 چیست؟   تمیز سونداژ متناوبفواید استفاده از  -

 طور كامل تخلیه كنند.کامل مثانه دربیمارانی که  قادر نیستید مثانه را به تخلیه  -1

ادرار ، که امکان برگشيت مدت طوالني بیش از حد پر باشيد  بهجلوگیری از آسيیب کلیه ها در مواقعی که مثانه   -2

 به حالبها ومثانه وجود دارد.

آن شده و در جلوگیری از عفونت مثانه در مواردی که پر شدن بیش از حد مثانه باعز کاهش قدرت انقباضی    -3

 که با سونداژ متناوب خطر ابتال به عفونت ادراری کاهش می یابد. بطور کامل تخلیه نمی شود،نتیجه 

 .شده داشترنامه زمانبندي براي تخلیه ادرار یي ب توانورت استفاده از این روش ميدر ص -4

 د.بیمار در فواصل سوندگذاری خشي باششود كه سونداژ متناوب سبب مي -5

 د.االتر به راحتي در اجتماع حضور یابد بدون حمل کیسه ادراری با اعتماد به نفس ببیمار می توان -6

 .بهتری داشتکیفیت زندگی  این روش می توان توجه به موارد فوق با استفاده از با -7

 معایبي نیز دارد؟  سونداژ متناوب آیا  -

و سييونداژ متناوب   وجود داردادراری عفونت    احتمال ایجاد  هر کدام از روشييهای سييونداژ در  همانطور که می دانید  -

 نیز یکی از این روشها می باشد که احتمال عفونت ادراری را تا حدی باال می برد.

  .سوند حساسیت داشته باشندماده سازنده گاهي ممكن است بعضي از بیماران به  -
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)بخصيو  در   مجرا  آسيیبژل مناسيب اسيتفاده نشيود ممكن اسيت سيبب   از بخصيو  اگر  نادرسيتاسيتفاده   درصيورت  -

 (19)و  (18)و  (17)و  (16)و (15)شود.  مردان(

  الزم است؟ تمیز سونداژ متناوبچه وسایلي براي انجام  -

از در بیماران بالغ  كه معمواًل   (18تا    8)از شييييماره  وجود دارددر سييييایزهاي مختلف  سييييوند نالتون: این سييييوند    -1

 شود. استفاده مي نارنجی( در خانمها یا)سبز 16 یا 14در آقایان و  سبز( یا )سفید 14 یا12سایزهاي 

 مشکی  10
 

د یسف 12  
 

 سبز 14
 

 نارنجی  16
 

 

  (21)و  (20)و  (12)د. یا تعطیالت داشته باشیسوند اضافه براي مواقع اورژانس  چهاریا  سهبهتر است 

اسيتفاده از بنابراین    ،  )از جنس پمادهای چرب نباشيد( باشيد  : این ژل باید محلول در آب(  لوبریكانت)نرم كننده  ژل   -2

 . یستوازلین مناسب ن

 الزم است تمیز باشند اما نیاز نیست استریل باشند.  که ايگلولهعدد پنبه  شش -3

 . (باشد، نیز استفاده کرد ضد باكتري دستمال مرطوب غیرعطري كه حاوي موادصابون بچه )می توان از  -4

  .)چند عدد الزم است(سی سی  10سرنگ استریل  -5

 سوند گذاریبراي نگهداري وسایل  تمیز ظرف یا كیف -6

 لیوان معمولي( و بهتر است مدرج باشد. 5/2سی سی باشد )معادل   600آوري ادرار که حجم آن حدود  ظرف جمع  -7

بار دور  با هر  بهتر اسيييت  )نگهداري وسيييایل  دیگری برای  براي خشيييي كردن و    ، یکیدو عدد پارچه سيييفید تمیز  -8

 .(شسته و اتو شونداي یكبار هفتهانداختن سوند یا حداقل 

 

 

 

 

 چیست؟تمیز  مراحل انجام سونداژ متناوب -

 ید. دستها را با آب و صابون بشوی -1
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 قرار دهید.   به راحتی به آن دسترسي داشته باشیدكه  جاییهاي سفید تمیز را در یكي از پارچه  -2

 یي ظرف كوچي را با آب و صابون بچه پر كنید و سه عدد از گاز یا پنبه گلوله ای در آن بیندازید  -3

 داخل آن بیندازید. دیگر ظرف دیگري را از آب تمیز پر كنید و سه عدد پنبه گلوله ای یا گاز  -4

در وضعیت راحت و در محل خلوت )خصوصي( قرار گیرید. درصورت امکان بهتر است در وضعیت نیمه   -5

)یا سنجاق    آقایان می توانند مطابق شکل برای دسترسی به مجرای ادراری از یک گیرهنشسته قرار گیرید. 

 به بدنه ویلچر وصل شده است استفاده نمایند.  کشیقفلی( که بوسیله 

 

با اسيتفاده سيپس    هاي آغشيته به آب و صيابون مجراي ادرار و اطراف آن را تمیز نمایید.با اسيتفاده از پنبهابتدا   -6

 اند مجرای ادرار را آبكشي نمایید.هایي كه به آب تمیز آغشتهاز پنبه

 .سی سی( داخل مجرا تزریق كنند 5تا  2با استفاده از سرنگ )بدون سوزن( مقداري ژل ) استبهتر  آقایان -7
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 ژل آغشته نمایند.انتهای سوند را با   سانتیمتر 10سانتیمتر و آقایان حدود   5حدود   خانمها -8

 

كشييید و بدن در حالت عمیق مي)بهتر اسييت درحالیكه نفس   د را به آرامي وارد مجرا نماییدمطابق شييكل سييون -9

، وارد كردن سيوند مقداري مقاومت وجود داشيته باشيد   حینممكن اسيت    .(یدآرامش اسيت این كار را انجام ده

 با کمی حوصله و فشار مالیم سوند رد می شود. مواقعدر این 

 

   

 روش سوندگذاری برای آقایان

 

       

  

 روش سوندگذاری برای خانمها

خانمها برای دسييترسييی به مجرای ادرار می توانند از یک آینه اسييتفاده کنند ولی بعد از تکرار سييوند گذاری و بدسييت آوردن مهارت می  

             .سوند بزنند توانند با لمس مجرای ادرار توسط انگشت میانی

 

و انتهای سييوند را  دهیدقرار    )فاصييله مناسييب و ارتفاع مناسييب(آوري ادرار را در محل مناسييب  ظرف جمع -10

 درون آن قرار دهید. 

 سانتیمتر دیگر سوند را وارد مجرا کنید. 3پس از خروج اولین جریان ادرار حدود  -11

 كننده ادرار جمع شود.اجازه دهید تمام ادرار در ظرف جمع -12
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جریان ادرار پس از قطع شييدن جریان ادرار سييوند را به آرامي خارج نمایید. اگر در هنگام خروج سييوند   -13

مشياهده شيد، سيوند را خارج نکنید و اجازه دهید بقیه ادرار تخلیه شيود. در بعضيی از بیماران ممکن اسيت 

 برای تخلیه کامل مثانه نیاز به تغییر وضعیت بدن باشد، )مثال به پهلوها بچرخند( .

ا آب شيسيتشيو دهید و با داخل مجراي آن را با آب و صيابون بشيوئید سيپس خارج و بثانیه   30حداقل  سيوند را   -14

)بهتر اسيت روزی   پارچة سيفید تمیز خشيي نموده و در محل مناسيبی داخل پارچة تمیز اتو کشيیده قرار دهید.

 شستشو دهید(. –از هر کدام نصف استکان  -یک بار داخل و خارج سوند را با محلول آب و سرکه سفید 

 دستان خود را با آب و صابون بشویید. -15

یادداشييت   در جدول ثبت روزانه ادرار  آوري شييده را بخوانید وحجم ادرار جمعدر صييورت دسييتور پزشييک    -16

 (12)  )جدول ثبت روزانه ادرار در پایان مجموعه آورده شييده اسييت(.كنید و پس از آن ظرف را تخلیه نمایید.

  (21) و (20)و 

 

 

 

 نیم؟استریل کچگونه وسایل سونداژ را  -

 زیر روشدو  وسييييایل را به یکی از بیش از یک روز اسييييتفاده می کنید،  و لوازم دیگر  اگر از سييييوند نالتون 

 کنید:استریل 

( را شيسيته و داخل غیرهسيرنگ ، پارچه ها و    ،وسيایل سيونداژ)سيوند : روزی یک بارجوشياندن  با اسيتفاده از .1

دقیقه وسييایل را  10مدت   هتا آب به دمای جوش برسييد. ب هیدیک ظرف بزرگ آب روی اجاق گاز قرار د

 د.ندر آب بجوشانید، سپس آنها را روی پارچه تمیزی قرار دهید تا خشک شو

در   گذاشته،دستگاه مایکروفر  وسایل سونداژ را داخل ظرفی درون   روزی یک باربا استفاده از مایکروفر:   .2

دقیقه صييبر کنید تا   6و   باالترین درجه گذاشييتهکروفر را روی یکنار آن یک لیوان آب قرار دهید. درجه ما

 وسایل استریل شود.

"تمیز" و وسيایل اسيتریل شيده را داخل آن می توانید یک کیف تمیز داشيته باشيید که روی آن نوشيته شيده اسيت  

 (22) قرار دهید و در محل مناسبی نگه داری کنید.

 

 نكات مهم:  -

 شیر یا دوغ باشد(.آن لیوان  3تا  2)بهتر است  وشیدیا مایعات بن لیوان آب 10تا  8سعي كنید روزانه  -

 يم  کم  در زمان خواب ادرار  بی اختیاری، در این صيورت احتمال  كنید  کممصيرف مایعات را بعد از شيام  توانید  مي  -

 كه شب را بدون سونداژ بگذرانید.  کمک می کندبه شما کار این  ،شود

 پرهیز كنید.  پررنگ چاي نوشابه وكافئین مثل قهوه، الکل وي داراي هااز نوشیدني -
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  مایعات بیشتری مصرف کنید.زیر باید  مواردتوجه داشته باشید در صورت مشاهده  -

 تغییر رنگ ادرار )تیرگي رنگ ادرار( •

 كدورت ادرار  •

 بوي بد ادرار  •

  ذرات خلط مانند در ادرار •

از   ترحجم ادرار تخلیه شيده نباید بیشي   سيونداژ،اسيت لذا در هر بار   سيی سيی 500تا    350طبیعي  در افراد  مثانه    حجم-

  باشد. سی سی 500

و سيييونوگرافی   ادرارجدول ثبت روزانه حجم واقعی مثانه هر بیمار به وسيييیله مطالعات یوروداینامیک )نوار مثانه(،  

 خواهد شد. و محاسبه تعیین می شود كه توسط پزشي شما درخواست 

 4- 6گردد و معمواًل آوري شييده تعیین ميتعداد دفعات و فواصييل زماني سييونداژ با اسييتفاده از حجم ادرار جمع -

 ساعت بشود. 8یش از باشد و نباید فاصله بساعت مي

باشيد، به پزشيک خود مراجعه عفونت ادراری  زیر که ممکن اسيت به دلیل  در صيورت بروز هرکدام از عالئم   -

 (23)نمایید: 

 ادرار خوني •

 باالتر درجه و 38تب زیر زبانی یا لرز  •

 سرگیجه، تهوع و استفراغ  •

 دردشكم یا پهلوهاكمردرد،  •

 احساس ناخوشی یا گیجی  •

 (تیكه با مصرف مایعات برطرف نشود.در صور)رنگ ادرار تغییر بو یا  •

 

 دیس رفلکسی اتونوم:  -

تحریک    عواملبه علت و باالتر  (T6)  در بیماران با ضایعه نخاعی ششمین مهره پشتیمجموعه عالئمی است که 

شایعترین علت ایجاد این عالئم اتساع مثانه و مشکالت روده ای مانند   دیده می شود. کننده در زیر سطا ضایعه  

با  ایجاد شود. اوج لذت جنسی و  جراحتهای زیر سطا ضایعه می تواند به علت   همچنین   و انسداد روده است،  یبوست

برای رفع   فشار خون و احتمال ایجاد عوارض خطرناک ناشی از آن الزم است هر چه سریعترشدید توجه به افزایش 

برای   درمانی  اقدامات روده( و در صورت پایین نیامدن فشار خون باید  و )تخلیه مثانه  اقدام شود عامل بوجود آورنده  

، لباسهای تنگ بیمار خارج  در وضعیت نشسته قرار گیردبیمار شود، از جمله اینکه کاهش فشار خون بیمار انجام  

سردرد، تاری دید، تعریق،   می توان ازعالئم دیس رفلکسی از جمله   استفاده شود. و از داروهای ضد فشارخون شود 

 ( 24). نام برد ضربان قلبتعداد کاهش و ، راست شدن موهالرز، برافروختگی
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 سواالت رایج: -

 باشد؟نیاز به مصرف دارو می انجام سونداژ متناوب تمیزآیا در زمان -1

میک )نوار ااختیاری و شدت آن و با توجه به وضعیت مثانه در تست یورداین بی ممکن است پزشک شما بسته به نوع 

دستور پزشک مصرف و در صورت  که بایستی طبق دارو تجویز نماید ادرار اختیاری  مثانه(جهت جلوگیری از بی 

   (25)و  ( 12)  .بروز مشکل با وی مشورت شود

 آیا مصرف آنتی بیوتیک برای پیشگیری از عفونت الزم است؟-۲

 آنتی بیوتیک مصيرفپیشيگیری از عفونت ادراری    برایدر بیمارانی که اسيت،  در مطالعات انجام شيده نشيان داده شيده  

بنابراین در بیمارانی که از    مقاومت به آنتی بیوتیک ایجاد شيده و خطر ابتال به عفونت در آنها بیشيتر اسيت،  ،می کنند

 (26) ک پیشگیری کننده توصیه نمی شود. استفاده از آنتی بیوتی ، معموال سونداژ متناوب استفاده می کنند

  متناوب هر چند وقت یکبار بایستی تحت نظر پزشک باشیم ؟ اژندوپس از شروع س-۳

ها و مثانه با سيونوگرافی و آزمایش متناوب در پایان ماههای اول، سيوم و شيشيم،کلیه  اژندوبهتر اسيت پس از شيروع سي 

 .شوند ادرار برسی

 چه اقدامی الزم است؟ )تورم کلیه( در صورت بروز هیدرونفروز-۴

ت باال به عل ها اسيت کهبرگشيت ادرار از مثانه به کلیه ها به معنیجمع شيدن ادرار در کلیهیا   بوجود آمدن هیدرونفروز

ها با سيونوگرافی کنترل کلیه  و  در این صيورت بهترین کار گذاشيتن سيوند فولی)دایم(  ،باشيدمی  مثانه  بودن فشيار داخل

احی کلیه و مجاری ادراری درمان  ، پس از برطرف شييدن هیدرونفروزاسييت بایسييتی با نظر پزشييک متخصيي  جرل

 .مناسب انتخاب شود

 نشت ادراری داشتیم چکار کنیم؟ اژندوکه بین دفعات س در صورتی-۵

در غیر این صيورت   کمتری سيوند زده شيود، ها طوالنی اسيت بهتر اسيت با فاصيله زمانیاگر فاصيله بین سيوند زدن

 .بایستی تحت نظر پزشک با مصرف دارو نشت ادرار را برطرف کنید

 دهد؟ احتمال عفونت مثانه را افزایش می سونداژ متناوبآیا -۶
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 انجام شييود احتمال عفونت کمتر می و اصييول گفته شييده در این مجموعه  متناوب تمیز با رعایت بهداشييت  اژندواگر سيي 

غیرطبیعی اسييت، احتمال عفونت ادراری بیش از افراد طبیعی می در هر بیماری که نحوه ادرار کردن   .  گرچهشييود

 (14)و  (13) .باشد

 استفاده کرد؟ نالتون ندتوان از یک سور میاچند ب-۷

)از  روز اسييتفاده نمود ۳تا  ۲از یک سييوند نالتون به مدت  با رعایت موارد ذکر شييده در این مجموعه توانمعمواًل می

 (.و استریل کردن روزانه بدر محل مناس هاو نگهداری آن کافی و  جمله شستشوی مناسب

 آیا استفاده از دستکش الزم است؟-۸

خواهید  اما اگر می  ، باشدزی به استفاده از دستکش نمی با آب و صابون شسته شوند نیا ها به خوبی دست که  در صورتی

با آب و صابون بشوید یا از دستکش استریل  دستها را به خوبی  از دستکش استفاده کنید،حتما پس از پوشیدن دستکش،

 .استفاده نمایید

 ؟ انجام دهیم  سونداژ متناوبنیم اتو  آیا در زمان بستری در بیمارستان نیز می-9

بله، در بیمارستان می توان با رعایت اصول استریل سونداژ متناوب را انجام داد ولی نمی توان از یک سوند چند بار  

استفاده کرد و بمنظور جلوگیری از بروز عفونتهای بیمارستانی باید هر بار برای سونداژ از سوند جدید در شرایط  

 ( 28)و ( 27)استریل استفاده کرد. 

 تمیز کنیم؟ ه کنند وند را با مواد ضد عفونی سآیا الزم است -۱۰

در بعضی از بیماران که با وجود رعایت کلیه  به طور معمول استفاده از محلول های ضدعفونی کننده الزم نیست ولی 

موارد ذکر شده در این مجموعه به عفونتهای ادراری تب دار یا عارضه دار مبتال می شوند ممکن است شستشوی سوند  

 ( 23) با محلولهای ضدعفونی کننده احتمال عفونت را کاهش دهد.

 آیا بتادین ماده ضدعفونی کننده مناسبی می باشد؟  -11

 ادراری می شود. خیر، زیرا بتادین باعز آسیب به پوشش داخلی مجرای 

 را استریل نماییم؟  اژیا الزم است وسایل سوند آ-۱2

گاز یا فر استریل اجاق را با استفاده از  اژکه شرح داده شده است بهتر است روزی یکبار لوازم سوند  روشی  طبق 

 .نمایید



 16 

 انجام داد؟  متناوب سونداژتوان در صورت وجود سنگ کلیه یا سنگ مثانه می آیا -۱3

  سونداژ متناوب نمی باشد. مثانه محدودیتی جهت انجام  یا سنگ ه وجود سنگ کلی، بله

 عبور نکند چکار کنیم؟  به راحتی   ی ادراراز مجرا  سوندکه  در صورتی-۱4

 در صورتی که سوند از مجرا عبور نکند، مراحل زیر را انجام دهید: 

 شما آموزش دهد. ابتدا از یک فرد ماهر بخواهید روش صحیا سوند زدن را به  .1

 . نگه دارند باال   مطابق شکل آلت تناسلی را آقایان بهتر است در زمان سوند زدن   .2

 

داخل مجرای ادرار  ل سی سی ژ 5تا  2سرنگ بدون سوزن  بهتر است بااز ژل بیشتری استفاده شود )آقایان  .3

 (. تزریق کنند 

 اشکالی ندارد؟ آیا سونداژ متناوب توسط همراهان و مراقبان بیمار  -15

طبق مطالعات انجام شده کسانی که دستان توانمندی دارند بهتر است خودشان سوند بزنند زیرا سونداژ توسط دیگران 

 اطرافیان ایجاد زحمت می کند. ، همچنین برای (26)کندخطر ابتال به عفونتهای ادراری را بیشتر می 

 پیدا می کنم، چه اقدامی الزم است؟  تعریق، تاری دید و در هنگام پر شدن مثانه سردردگاهی  -16

مجموعه عالئمی است که  عالئمی مانند سردرد، تاری دید، تعریق، لرز، برافروختگی، کاهش ضربان قلب مربوط به 

فشار خون و احتمال ایجاد عوارض خطرناک ناشی  شدید وجه به افزایش به آن دیس رفلکسی اتونوم گفته می شود. با ت

 از آن الزم است هر چه سریعتر برای تخلیه مثانه اقدام شود.

 

در صورت استفاده از سونداژ متناوب دچار عفونت ادراری مکرر می شوم، آیا استفاده از این روش برایم   -17

 مناسب است؟ 
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د، به این نیعفونتهای ادراری عالمت دار می شوید باید از روش سونداژ متناوب استریل استفاده ک دچار مکررا اگر 

 ( 24)استفاده نمایید. فقط یک بارسوند از هر د و  ریل استفاده کنیترت که از دستکش اس صو
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ادرارجدول ثبت روزانه   

 

:                                                                                               تاریخ :   نام و نام خانوادگی               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد دفعات سونداژ  فاصله زمانی بین سوند زدنها بیشترین حجم ادرار دفع شده  مجموع حجم ادرار درشبانه روز

    

روحي و جسمي مناسبي بودید؟ اگر جواب منفي است توضیا دهید.آیا هنگامي كه این فرم را پر مي كردید در شرایط   -  

 اگر جواب مثبت است نام و دوز دارو را بنویسید. آیا داروی خاصی مصرف می کنید؟ -

حجم ادرار تخلیه شده با  موارد قابل ذکر
 سوند )سی سی( 

حجم ادرار بدون سونداژ  
 )سی سی(

مایعات مصرف شده تا این 
 زمان )سی سی(

 ساعت

     

 

 

    

     

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


