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র�োগী� জন্য তথ্য

মহো শি�োয়/প্রধোণ শি�োয় প্রশিষ্টক�ণ যন্ত্র  
(শি শি এ শি) শক?
What is a Central Venous Access Device (CVAD)?

দস দভ এ দি-গুয়লা বড় বড় দশরায়ত দ�াকায়না দ�াট্ট, নমনী� নলদবয়শষ যার 

অগ্রভাগ হৃিদপয়ডের উপদরভায়গ স্াপন করা হয়� থায়ক । স্াপয়নর স্ান 

শরীয়রর দবদভন্ন অংয়শ হয়ত পায়র দযমন বুক, গলা বা কুচদক। এিা একদি, 

িদুি, দতনদি বা মায়ে মায়ে চারদি নালীরও হয়ত পায়র। প্রয়ত্কদি নালীর জন্ 

একদি কয়র আলািা ঢোকনো লাগায়না থায়ক। প্রয়ত্কদি নালীর সায়থ একদি 

কয়র িন্ধনীও থায়ক, দযন যখন এিা ব্বহার করা না হ� তখন বন্ধ কয়র রাখা 

যা�।

শি শি এ শি-এ� যত্ন
Care of your CVAD

দযয়কান ব্দতিয়ক আপনার দস দভ এ দি স্পশ্শ করয়ত হয়ল তায়ির হাত পদরষ্ার 

কয়র গ্াভস পয়র তা করা উদচৎ । এদি সংক্রমণ কমায়নার জন্ প্রয়�াজনী� 

। একজন নাস্শ প্রদতদি দশ�য়ি আপনার  দস দভ এ দি-এর প্রয়বশমুখ পরীক্া 

করয়বন । যদি আপনার দকান প্রশ্ন বা দচন্া থায়ক তয়ব তা িাতিার বা নাস্শ-এর 

কায়� বলা উদচত । আপদন দগাসল বা হাঁিার সম�ও এই যন্ত্র বা নালী খুয়ল 

রাখয়ত পারয়বন না । কারণ এয়ত রতি জমাি বাধা বা সংক্রমণ-এর েঁুদক 

থায়ক ।  যদি এিা ক্রমাগত ব্বহার না করা হ� তয়ব িাতিার বা নাস্শ দ্ারা 

দসদরয়জের মাধ্য়ম নালীয়ত সামান্ তরল �ুদকয়� তা সচল রাখয়ত হয়ব । নালীর 

প্রয়বশমুখ সপ্ায়হ অন্ত একবার দরেদসং করয়ত হয়ব । যদি দরেদসং দভয়জ যা� 

বা অপদরষ্ার থায়ক তয়ব তা দ্রুত বিলায়ত হয়ব ।

শি শি এ শি  িংক্োন্ত িম্োি্য িমি্যো 
Possible problems with a CVAD

িংক্মণ

দস দভ এ দি-এর দভতয়র বা প্রয়বশ মুয়খ সংক্রমণ হও�ার সম্ভবনা রয়�য়�।

মহা দশরা�/প্রধান দশরা� প্রদবষ্টকরণ যন্ত্র (দস দভ এ দি) 
Central Venous Access Device (CVAD)

সাবয়লেদভ�ান দশরায়ত প্রয়বশ করায়না 

ইন্ারনাল জগুুলার দশরায়ত প্রয়বশ করায়না



মহা দশরা�/প্রধান দশরা� প্রদবষ্টকরণ যন্ত্র (দস দভ এ দি) 

আপদন আপনার নাস্শ বা িাতিারয়ক দজজ্াসা করয়বন, যদি:

 � প্রয়বশমুখ লাল হ� অথবা �ুয়ল যা�

 � িদূষত বা দবকৃত রয়ের তরল বা কষ পিাথ্শ প্রয়বশমুখ হয়ত দবর হয়ত লক্্ কয়রন

 � দস দভ এ দি হয়ত ব্াথা বা রতিপাত ঘয়ি

 � আপদন জ্বর, কাঁপুদন বা ঘাম অনুভব কয়রন

শিনো প্রয়য়োজয়ন  শি শি এ শি-রক নো ধ�ো িো শি শি এ শি িো তো� আয়িপোয়ি ধ�য়েও হোত পশ�ষ্ো� কয়� ধ�ো অত্যন্ত জরু�ী ।

�ক্তজমোট িোধো

দযয়হতু দস দভ এ দি রতিনালীয়ত থায়ক দসজন্ এয়ত খুব সহয়জ রতিজমাি (থ্রম্দসস) বাধা সম্ভব । যদি এিা ঘয়ি তয়ব লাইনদি খুয়ল 

দ�লার িরকার হয়ত পায়র । কখয়না কখয়না ঔষধ এর মাধ্য়মও রতিজমাি িরূ করা দযয়ত পায়র । যদি আপনার হাত, বাহু বা গলা� 

অস্াভাদবক দ�ালা দ�ালা ভাব লক্্ কয়রন তয়ব তা িাতিার বা নাস্শয়ক জানায়না উদচত

নোেীয়ত িোতোি 

দস দভ এ দি-র দভতয়র দকান বাতাস থাকয়ত দি�া/�ুকয়ত দি�া  চলয়ব না । যদি নালী ব্বহার করা না হ� তয়ব অবশ্ই বন্ধনী দিয়� 

বন্ধ কয়র রাখয়ত হয়ব । যশি ঢোকনো জোয়গো ময়তো নো থোয়ক তো�প�ও নোেী কখনই রখোেো অিস্োয় �োখো যোয়ি নো।

আমার দস দভ এ দি  দক দবর হয়� আসয়ত পায়র ?
Will my CVAD fall out?

দযয়হতু দস দভ এ দি, ১৬-২০ দস.দম. লম্া এবং সুতা দিয়� জা�গা ময়তা দবয়ধ রাখা হ� তাই এিা সাধারণত দবর হয়� আয়স না । 

তারপরও আপনায়ক লক্্ রাখয়ত হয়ব দযন অসতক্শ তা বশতঃ তা ধয়র িান দি�া না হ� । তাহয়ল তা জা�গা হয়ত সয়র আসয়ত পায়র । 

কখনও দস দভ এ দি-এর উপর দজার প্রয়�াগ করয়বন না ।

দকভায়ব দস দভ এ দি দবর কয়র আনা যা� ?
How is the CVAD removed?

যখন আপনার আর এই যয়ন্ত্রর িরকার হয়ব না তখন িাতিার এিায়ক দবর কয়র আনার ব্বস্া করয়বন । এদি একদি সাধারণ পদ্ধদত 

যা  নাস্শরাই কয়র থায়কন । আপনায়ক দব�ানা� সমতলভায়ব শুয়� নায়স্শর দনয়ি্শশ অনুসরণ করয়ত হয়ব। একদি পদরষ্ার জীবানুমুতি 

দরেদসং দ�দ্রমুয়খ বসায়ত হয়ব । ঐ জা�গািা� ক্ত না শুকায়না পর্ন্্শ লক্্ রাখয়ত হয়ব এবং দ�য়ক রাখয়ত হয়ব ।

ি�া কয়র আপনার দস দভ এ দি সম্পয়ক্শ  পরবততী দকান দজজ্াসা থাকয়ল আমায়ির স্া�য়ক দজজ্াসা করুন ।

রিোিোষী রিিো
Interpreter Services

যদি আপনার ইংয়রজী বলয়ত বা বুেয়ত অসুদবধা হ�, তয়ব আপদন দপশািার দিাভাষীর সাহায্ দনয়ত পায়রন ।

দিাভাষী দসবা দরি এবং দগাপনী� । যদি আপনায়ক দকউ প্রস্াব নাও কয়র তারপরও আপদন দিাভাষীর জন্ দজজ্াসা করয়ত পায়রন । 

স্া�রা আপনার জন্ দিাভাষী দনয়�াগ করয়বন । যদি আপনার দিাভাষীর িরকার হ� তয়ব অনুবাি এবং দিাভাষী দসবা� 131 450 

নাম্ায়র দ�ান করুন।

এই তথ্কদণকা দসন্ জয়জ্শস হাসপাতাল দনউদরিশনাল সায়পাি্শ দস এন দস কতৃ্শ ক ততদর করা হয়�য়� । দসয়টেম্র ২০১৩ কনজু্ মার গ্রুপ কতৃ্শ ক সংকদলত  
হয়�য়� । মাদটিকালচারাল দহলথ সাদভ্শ স ২০১৬-এর অথ্শা�য়ন অনুবাি হয়�য়� ।

Central Venous Access Device (CVAD)

অন্যোন্য তথ্যোশি 
Additional Information

প্রয়বয়শর তাদরখ:

দপ্রশার ইনয়জকয়িবল?   হ্াঁ    না


