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 د مرکزی، مطالعه مروریپیشگیری از عوارض ناشی از کاتترهای وری

 2، محمدحسین افشاری2، حمیدرضا سلطانیان1*علیرضا رضائی

 Alireza_Rezai@ymail.com نویسنده مسئول، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران-1

 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی-2

برای استفاده در بیمارانی که نیاز به  مطالعه نتایج کارآزمایی های بالینی برای تعیین کاتتر ورید مرکزی مناسب:  مقدمه
دسترسی های عروقی دارد به دلیل متغییر های زیاد این گونه مطالعات از قبیل جنس بیمار، شدت بیماری های زمینه ای، نوع 

رهای مطالعه و ... اغلب نتایج معنی داری را به همراه ندارد. در این خصوص به نظر می رسد مطالعات بنیادی در خصوص پارامت
اصلی در کاهش عوارض استفاده از کاتترهای ورید مرکزی مفید تر بوده و در تعیین کاتتر مناسب برای استفاده در بیماران با 

درمانی کمک  بیشتری کند. هدف از این مطالعه بررسی انواع کاتترهای ورید  -شرایط مختلف می تواند به کارکنان بهداشتی
 ن با مطالعات بنیادی در زمینه های بنیادی علم زیست مواد است. مرکزی به لحاظ طراحی و تطبیق آ

برای  Google Scholarو  Elsevier ،PubMed ،SpringerLinkبرای این منظور از منابع اطاعاتی : روش اجرا
تتر ورید بررسی سیستماتیک پارامترهای اصلی در کاهش عوارض ناشی از کارگذاری کاتترهای ورید مرکزی از طریق انتخاب کا

 مرکزی مناسب استفاده شد. 

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نقش طراحی شکل و متریال استفاده شده در ساخت کاتتر می :  نتیجه گیری
تواند نقش مهمی در کاهش عوارض ناشی از کارگذاری این وسایل نظیر ترومبوز و عفونت های ناشی از کاتتر های ورید 

داشته باشد. عاوه بر این انتخاب گایدوایر مناسب نقش مهمی در کاهش عوارض ناشی از کارگذاری این ( CRBSiمرکزی)
وسایل دارد. نتیجه کلی این تحقیق نشان می دهد، انتخاب کاتتر ورید مرکزی با طراحی مناسب یکی از پارامترهای اصلی در 

 پیشگیری و یا کاهش عوارض این وسایل است.

 های ورید مرکزی، عواض، پیشگیری کلید واژه: کاتتر
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