
 ؟چیست آنژیوگرافی

 

 خونی های رگ تشخیصی آزمون یک آنژیوگرافی 

 به رنگی ماده تزریق با عروق و قلب متخصص است

 مشاهده کندمی بررسی را خون جریان خونی عروق

 آنژیوگرافی میدهد انجام فلوروسکوپی طریقه از جریان

 عروق بیماری محیطی عروق بیماری تشخیص برای

 می انجام وریدی ترومبوز عمق و وریدی نارسایی کرونر

 یا و خونریزی شامل آنژیوگرافی از ای خطرات  گردد

در روش  است رنگ به واکنش و تزریق محل در عفونت

 که شریانی درون به خاصی ی آماده آنژیوگرافی ابتدا

 میکنیم تزریق داریم را آن از تصویربرداری قصد

 است رنگی برداری عکس نوعی آنژیوگرافی

 عوارض 

 انجام ناراحتی و درد بدون آنژیوگرافی معموالً اگرچه 

 حاجب ماده تزریق هنگام نیز مواردی در اما شود می

 به گرمی یا موقت برافروختگی استفراغ و تهوع احساس

 این شود می برطرف سرعت به که دهد می دست بیمار

 یک معموالً آنژیوگرافی گوید می قلب تخصص فوق

 حین در اگر نادر موارد در اما است خطر بی آزمایش

 به توان می معموال شود مشکل دچار بیمار کاتتر عبور

 قلب داخل به مستقیم طور به را الزم داروهای سرعت

 کرد رفع را مشکل و تزریق

 مزایا:

 به را قلب عروق وضعیت کوتاه زمانی در آنژیوگرافی 

 نوعی تا کندمی کمک پزشک به و داده نشان خوبی

 آنژیوگرافی کند تعیین بیشتری اطمینان با را درمان

 با مقایسه در و داشته ایگسترده بسیار کاربرد درمانی

 شدن کوتاه جمله از متعدد مزایای از جراحی عمل

 از بعد عوارض کاهش و هزینه کاهش بستری دوره

 برای آنژیوگرافی امروزه است برخوردار جراحی عمل

 نیز گوارش دستگاه و ریه قلب مغز کلیه عروق بررسی

 میرود کار به

  آنژیوگرافی از قبل الزم های آمادگی 

 نباید عمل از قبل ساعت ۸  از که باشید داشته توجه 

 بیاشامید و بخورید چیزی

 حساسیت سابقه که صورتی در آنژیوگرافی انجام 

 خود پرستار یا پزشک به باید دارید غذایی یا دارویی

  دهید اطالع

 موهای بگیرید دوش عمل از قبل شب است بهتر 

در  و شود تراشیده کامال باید زانو باالی تا ناف ناحیه

 بلند سینه موهای که صورتی در آقایان مورد

 ،عینک ،مصنوعی دندان شود تراشیده باید میباشد

 قرار مطمئنی جای در و آورده در را خود آالت زیور

  دهید

  کنید تخلیه را خود مثانه عمل اتاق به رفتن از قبل 



  پرستار با توانید می خود اضطراب و ترس مورد در 

  داد خواهد آرامش شما کاربه این کنید صحبت خود

  و درد بدون آنژیوگرافی عمل معموال چهاگر 

 هنگام در گاهی حال این با شودمی انجام ناراحتی

 به گرمی یا و استفراغ تهوع حاجب ماده تزریق

 میشود برطرف سریعاً که آیدمی وجود

 آنژیوگرافی از پس های مراقبت

   منتقل بخش به شما آنژیوگرافیپس از انجام 

 با غذا و مایعات مصرف شروع مورد در میشوید

 و دهید انجام را الزم های هماهنگی بخش پرستار

 خودداری آشامیدن و خوردن از هماهنگی بدون

 نمایید

 استراحت صورت به آنژیوگرافی از بعد ساعت ۲۱ تا 

 که پای کردن خم و دادن تکان از بود خواهید مطلق

 خودداری جدا گرفته انجام آنژیوگرافی آن روی

 استفاده مخصوص ظرف از دستشویی به نیاز نمایید

 شود

  شنی کیسه محل روی آنژیوگرافی از بعد ساعت ۶ تا 

 جلوگیری ناحیه این خونریزی از تا شودمی داده قرار

 شود

  بیمارستان از ترخیص از پس مراقبتهای 

 انجام از آنژیوگرافی از بعد روز ۳ مدت به 

 باال سنگین اشیای کردن بلند سنگین های فعالیت

  شود خودداری رانندگی و ها پله از رفتن

 تا کنید حمام میتوانید خود پزشک اجازه با 

 وان در حمام از ران کشاله زخم کامل ترمیم

 د.کنی استفاده دوش از و کرده خودداری

  از پس روز دو آنژیوگرافی ناحیه پانسمان 

  شود برداشته ولرم آب دوش زیر آنژیوگرافی
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