
 

 

FISTULA ARTERIOBENOSOA (BFAB) 
INTERBENTZIO-OSTERAKO ZAINTZA ETA GOMENDIOAK 

 

Zer da eta nola egiten da? 

Arteria bat eta bena bat lotzea da. Zirujau baskularrak egiten du, ebakuntza txiki baten bitartez, besoan (eskumuturrean edo 

ukondoan) anestesia lokala erabiliz. 

Zertarako balio du fistulak? 

Hemodialisia egitean, odol-fluxu handia behar da, eta horretarako zain lodi bat behar dugu. Egoera normalean, lepoko, 

bularraldeko eta iztaietako benak izaten dira horrelakoak. Erraz iristeko moduko leku batean zain lodi bat lortzeko, fistula egiten 

da. Behin fistula egin dizutenean, kontu handiz zaindu beharko duzu. Oso garrantzitsua da honako gomendio hauek betetzea: 

EEbbaakkuunnttzzaa--oosstteeaann,,  bbeerreehhaallaa::  

LLeehheenn  bbii  eegguunnaakk::  

▪ Fistula egin dizuten gorputz-adarra goian eta geldirik eduki. Ez mugimendu zakarrik egin. 

▪ Puntuak kendu arte, ez busti ebakia, ezta apositua ere. 

▪ Ez lo egin fistula egin dizuten besoaren gainean, eta ez jantzi beso horretan osagarririk (erlojua, eskumuturrekoa...), ez 

besoa konprimituko duen arropa esturik. 

Eguneko Ospitalean, puntuak noiz eta non kenduko dizkizuten azalduko dizute: 

☐Lehen Mailako Arreta Zentroa 

☐Nefrologia-kontsulta 

Puntuak kendu arte: 

▪ Adi egon, ea infekzio-seinalerik ikusten duzun: gorritasuna, zornea, hantura, sukarra, min handia ebakuntza egin den 
lekuan... 

▪ Behin operazioko puntuak kendu eta minik ez duzunean, zaina dilatatzeko ariketak egiten hasi beharko duzu: gomazko 

pilota bat estutu beharko duzu eskuan, minutu batez edo biz, egunean zenbait aldiz. 

▪ Aztertu thrill-a: jarri suabe-suabe hatzak fistularen gainean, eta dar-dar fin bat sentitu behar duzu. Ez baduzu dar-darra 

sumatzen, jakinarazi berehala osasun-langileei. 

ZZaaiinnttzzaa  oorrookkoorrrraakk::  

▪ Fistula daukan gorputz-adarra garbi eduki beti, egunero xaboiz garbituta; eta thrill-a ere aztertu tarteka. 

▪ Ez neurtu tentsio arteriala fistula duen besoan, eta, behar-beharrezkoa ez bada behintzat, dialisi-unitatetik kanpoko 

analisiak egitean ez ziztatu beso hori. 

▪ Saihestu bat-bateko tenperatura-aldaketak, traumatismoak edo konpresioak fistula duen gorputz-adarrean; alegia, kontuz 
erabili erlojuak, arropa estuak, poltsak eta abar, ez egin ariketa zakarrik, saiatu ez lo egiten fistuladun besoaren gainean… 

▪ Esan medikuari fistula-inguruan aldaketarik sumatzen baduzu, hala nola: beroa, mina, zornea… 

▪ Garbitu fistula urez eta xaboiz egunero, hemodialisiaren aurretik. 

HHAAUUEETTAAKKOORREENN  BBAATT  GGEERRTTAATTZZEENN  BBAADDAA::  

▪ Agindu dizkizuten analgesikoekin desagertzen ez den min bizia baduzu. 

▪ 38 ºC-ko sukarra edo altuagoa baduzu. 

▪ Thrill-a nabaritzen ez baduzu. 

JJoo  eezzaazzuu  LLEEHHEENN  MMAAIILLAAKKOO  AARRRREETTAAKKOO  zzuurree  mmeeddiikkuuaarreennggaannaa  eeddoo  
aasstteelleehheenneettiikk  oossttiirraalleerraa  2200::0000eettaattiikk  88::0000eettaarraa  eeddoo  llaarruunnbbaatt  eettaa  iiggaannddeeeettaann  eegguunneekkoo  eeddoozzeeiinn  oorrdduuttaann..  

LLAARRRRIIAALLDDII--ZZEERRBBIITTZZUURRAA  
 

Berrikuspena: 2017ko Abuztua        IO-KIRURGIA BASKULARRA-01 

Informazio gehiago nahi izanez gero, lasai galdetu arreta ematen dizuten profesionalei. 


