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 آنژیوگرافی
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ffی

از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی اجتناب کنید. 

 در صورت بروز درد یا کبودی در محل آنژیوگرافی از

 .کیسه آب گرم یا حوله گرم استفاده نمایید

 در صورت داشتن عالئم زیر پزشک یا پرستار را در

 :جریان قرار دهید

 درد قفسه سینه 

 (ناحیه عمل)درد یا بی حسی در پا یا بازو 

  سرد شدن،کبودی و یا آبی رنگ شدن بازو و یا پا در
 ناحیه عمل

 تب 
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 :اقدامات بعد از انجام آنژیوگرافی

    پس از اتمام کار کاتتر برداشته می شود و در محلل آن

یک پانسمان فشرده و محکم جلتلج جلللوگلیلری از             

 .خونریزی گذاشته می شود

          یک کیسه شن در ناحیه عمل جتلج جلللوگلیلری از

 .خونریزی قرار داده می شود

      استفاده از مایعات به مقدار زیاد جتج دفع بتلتلر ملاده

 .رنگی توصیه می شود

   جتج جلوگیری از خونریزی ،برای چندین ساعج بلایلد

 .به پشج بخوابید

ساعج پس از آنزیوگرافی نباید از تخج خارج شوید6تا. 

 ساعج از خم نمودن اندام مورد نظر و رانندگی  02برای

 .اجتناب کنید

       دوش گرفتن کوتاه مدت در شرایط کم بخلار ملانلعلی

 .ندارد

 داروهای خود را طبق دستور قبلی پزشک به مصرف

 .برسانید

پیاده روی را در برنامه روزانه خود بگنجانید. 
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         زمان مراجعه از پوشیدن زیلورآتت و دنلدان
مصنوعی خودداری کنید و یک نفر همراه داشتله  

 .باشید

 

 

 

 

 

 :عوارض

 بی نظمی ضربان قلب که معموت گذرا بوده و بدون نیاز

 ..به دارو برطرف می شود

امروزه با استفاده (ماده رنگی)حساسیج به داروی حاجب،

 .از داروهای جدید این عارضه به ندرت دیده می شود

خونریزی ،این عارضه نیز شایع نمی باشد. 

 تشکیل لخته در خون که منجر به ایجاد سکته قلبی و

 .مغزی  می شود

 عفونج ، این عارضه نیز با استفاده از وسایل تشخیصی

 .نادر می باشد جدید

 :اقدامات قبل از انجام آنژیوگرافی

   در صورت مصرف داروهای ضد انعقادی مانند وارفلاریلن

 .از سه تا چتار روز قبل مصرف دارو را متوقف کنید

   جواب آزمایش خون ،نوار قلب و عکس سینه را یک روز

قبل از انژیوگرافی به بخش مربوطه تحویل دهید تا بلرای  

 .شما پرونده تشکیل شود

  گاهی اوقات شب قبل از انجام آنژیوگرافی در بیمارستلان

بستری می شوید در غیر اینصورت معاینله پلزشلکلی در         

 .همان روز قبل از شروع کار انجام می پذیرد

        در صورت حساسیج به غذاهای دریایی مثل ملیلگلو و

ماهی یا حساسیج به مواد حاجب در گذشته پزشک را در     

 .جریان قرار دهید

      سلاعلج قلبلل از            8از خوردن و آشامیدن به ملدت

 .آنژیوگرافی خودداری کنید

  یک روز قبل از آنژیوگرافی به حمام بروید و موهای زائلد

 .کشاله ران ،قفسه سینه و ناحیه زیر بغل را بتراشید

اگر باردار هستید پزشک را مطلع سازید. 

از کاربرد لوازم آرایشی خودداری نمایید. 

 آنژیوگرافی چیست؟

به معنی عکسبرداری از رگ های خونی قلب با استفاده از 

بلا ایلن روش       .  می باشد(  حاجب ) تزریق یک ماده رنگی

پزشک از گرفتگی یا عدم گرفتگی سرخرگ های کلرونلر   

 .قلب آگاهی می یابد

 :روش انجام کار

برای انجام نیازی به بیتوشی نیسج گاهی قبل از شلروع    

کار یک آرام بخش به شما داده می شود برای شروع یک 

ناحیه از بدن شما ، معموت بازو یا کشاله ران تمیز شده و   

در ایلن  .  با یک بی حس کننده موضعی بی حس می شود

ناحیه یک مسیر وریدی گرفته می شود و از طریلق ایلن     

رگ لوله ای باریک و توخالی به نام کاتتر توسط پلزشلک   

پلزشلک نلو       .  به سرخرگ های قلب هدایج می شلود 

کاتتر را از روی مانیتور رادیوگرافی مشاهده کرده و آن را   

هنگامی که کاتتر در محل مورد نظر قرار .  هدایج می کند

گرفج ماده حاجب تزریق می شود و از این جریان فلیلللم    

طول مدت آنژیوگرافی بسلتله   . های متعدد گرفته می شود

به شریان مورد بررسی ممکن اسج تا یک ساعلج طلول     

 .بکشد


