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W przypadku gdy przetoka lub graft naczyniowy zacznie nadmiernie krwawić, a miejsca nie można
docisnąć w taki sposób, aby zatrzymać krwawienie, NALEŻY KONIECZNIE ZADZWONIĆ POD
NUMER 999 i zgłosić się do najbliższego oddziału pogotowia (A&E department). Personel
pogotowia może skontaktować się z placówką hemodializ lub Oddziałem Victoria (Victoria Ward) w
celu uzyskania dalszych wskazówek.

Należy zachować właściwą higienę, aby zapobiec infekcjom


Ramię należy utrzymywać w czystości. Przed każdą z sesji dializowania przed
wprowadzeniem igieł zostaną Państwo poproszeni o umycie ręki z przetoką/ graftem wodą
z mydłem i jej dokładne osuszenie,



Nie należy skubać strupów z boków igły ani drapać ręki.



Jeśli którakolwiek z części ramienia z graftem lub przetoką zacznie boleć, zauważymy jej
zaczerwienienie lub proces zapalny, należy skontaktować się z placówką nefrologiczną lub
w razie potrzeby, po godzinach pracy placówki, z Oddziałem Victoria (Victoria Ward).

Inne problemy lub powikłania związane z przetoką lub graftem


W przypadku przecieku krwi w miejscu wkłucia igły, należy zastosować mocny nacisk. Jeśli
krwawienie nie ustąpi w ciągu 15 minut, należy skontaktować się telefonicznie z jednostką
nefrologiczną w celu uzyskania wskazówek. Jeśli wydarzy się to po godzinach pracy,
należy skontaktować się z Oddziałem Victoria (Victoria Ward).



Należy codziennie sprawdzać, czy przetoka lub graft „brzęczy”, co wskazuje na ich
prawidłowe funkcjonowanie. Zjawisko to nosi nazwę dreszczu lub szmeru. Jeśli szmer uległ
zmianie, jest słaby lub nie występuje, należy natychmiast skontaktować się z placówką
dializ lub Oddziałem Victoria (Victoria Ward).



Na ramię z przetoką lub graftem nigdy nie należy zakładać mankietu do mierzenia
ciśnienia.



Na ręce z przetoką lub graftem nie należy nosić zegarków ani ciasnych mankietów.



Przetokę lub graft można wykorzystywać wyłącznie do hemodializ. Ani z graftu ani z
przetoki nie należy pobierać krwi, nie należy też do nich podawać leków dożylnych.



Ręką z przetoką lub graftem nie można podnosić ciężkich przedmiotów (np. toreb z
zakupami). Nie należy również wykonywać ćwiczeń siłowych ani innych tego typu
czynności. Podczas wykonywania prac w ogrodzie lub innych tego typu czynności należy
zachować ostrożność, aby nie zadrapać i nie pobrudzić ręki.
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Należy zachować ostrożność, aby nie uderzać ani nie przeciąć przetoki lub graftu.



W przypadku wystąpienia krwawienia i wymiotów, może nastąpić szybkie odwodnienie i
przetoka lub graft przestaną funkcjonować. Należy regularnie sprawdzać występowanie
szmeru/ brzęczenia. W przypadku wykrycia problemów należy skontaktować się
telefonicznie z Oddziałem Victoria (Victoria Ward).



W przypadku znacznego obniżenia ciśnienia krwi lub odwodnienia przetoka lub graft mogą
przestać funkcjonować. Jeśli „brzęczenie” ulega zmianie, należy skontaktować się
telefonicznie z placówką hemodializ lub Oddziałem Victoria (Victoria Ward).

Benyon Dialysis Unit (Oddział Dializ Benyon):

0118 322 8360

Bracknell Dialysis Unit (Oddział Dializ Bracknell):

01344 662961

CAPD Unit (Oddział CAPD):

0118 322 8555

Huntley & Palmer Dialysis Unit (Oddział Dializ Huntley i Palmer): 0118 322 8519
Kidney Care Nurses (Pielęgniarki nefrologiczne):

0118 322 7899

Transplant Nurses (Pielęgniarki transplantologiczne):

0118 322 5111 pager 40593

Windsor Dialysis Unit (Oddział Dializ Windsor):

01753 866008

Jeśli powyższe oddziały nie pracują, należy skontaktować się z:
Victoria Ward (Oddziałem Victoria): pod numerem 0118 322 7462 lub 0118 322 7476.

Informacje dodatkowe
informacje dodatkowe dostępne są w następujących serwisach internetowych:
www.britishkidney-pa.co.uk/patient-info
www.beaumont.ie/kidneycentre-forpatients-aguidetodialysis-accessfo
www.kidneypatientguide.org.uk
Royal Berkshire NHS Foundation Trust
London Road
Reading RG1 5AN
Telefon 0118 322 5111
www.royalberkshire.nhs.uk
REN_1228
Renal Medicine, październik 2013 r.
Termin następnej aktualizacji: październik 2015 r.

Problemy z przetoką lub graftem, październik 2013

2

