
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از ترخيص از بيمارستان رژيم غذايي كم نمك 

 .و كم چرب را رعايت نماييد

ورزش و پياده روي را در برنامه روزانه خود 

 .قرار دهيد

 از كشيدن سيگار جدا خودداري نماييد
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،درد هر گونه عالئم تنگی نفس ،راش پوستی ،کهير

 و تندی ضربان قلب را اطالع دهيد  شديد 

يادآوری ميشود که آنژيوگرافی صرفا يک روش 

 .دتشخيصی بوده و منجر به باز شدن عروق نميشو

درد ناحيه آنژيوگرافی معموال خفيف ميباشد و به 

 .سرعت برطرف ميشود

براساس ضايعات عروقي مشاهده شده در 

آنژيوگرافي ممكن است آنژيوپالستي، عمل جراحي 

 قلب باز و يا درمان دارويي انتخاب شود

 عالئم حياتی شما  مرتبا کنترل خواهد شد 

  نبض های محيطی ،رنگ و دما،بی حسی ،سوزش

ودرد   اندام استفاده شده برای آنژيو گرافی مرتبا 

 کنترل می شود 

 مراقبت های پس از ترخیص از بیمارستان

روز بعد از آنژيوگرافی از انجام فعاليت  3به مدت 

های سنگين، بلند کردن اشيای سنگين، باال رفتن از 

 .پله ها و رانندگی خودداری شود

کنيد. تا ترميم با اجازه پزشک خود ميتوانيد حمام 

کامل زخم کشاله ران، از حمام در وان خودداری 

 .کرده و از دوش استفاده کنيد

روز پس از  7پانسمان ناحيه آنژيوگرافی 

 .آنژيوگرافی زير دوش آب ولرم برداشته شود

طبق دستور پزشک دارو های خود را به موقع و به 
 .دقت مصرف کنيد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .قبل از رفتن به اتاق عمل مثانه خود را تخليه کنيد

وانيد با پرستار در مورد ترس و اضطراب خود ميت

خود صحبت کنيد. اين کار به شما آرامش خواهد 

 .داد

اگرچه معموال عمل آنژيوگرافي بدون درد و 

ناراحتي انجام مي شود، با اين حال گاهي در هنگام 

تزريق ماده حاجب، احساس تهوع، استفراغ و يا 

 .گرمي بوجود مي آيد كه سريعا برطرف ميشود

 حین انجام آزمون 

طاقباز روی تخت راديولوژی قرار به صورت 

خواهيد گرفت  سپس يک داروی بيحس کننده 

موضعی را درمحل ورود کاتتر تزريق خواهند 

کردو سپس کاتتری را به داخل شريان مورد نظر 

واردو با هدايت فلوروسکوپ به سمت  قلب  هدايت 

خواهند کرد  . بعد از تزريق ماده حاجب عکس 

توالی ميگيرند  .اين های سلایر در زمان های م

 پروسيجر يک الی دو ساعت طول می کشد 

هنگام تزريق ماده حاجب ممکن است دچار 

گرگرفتگی و برافروختگی شويد نگران نباشيد اين 

 (دقيقه  طول می کشد.  3-7واکنش گذرا است )

 

 

 

 :آنژیوگرافیپس از   مراقبت های

 پس از انجام آنژيوگرافی شما به بخش منتقل 

روی محل ورود کاتتر يک پانسمان ميشويد. 

 که به منظور     فشاری  گذاشته خواهد شد

پيشگيری و کنترل خونريزی است و مرتبا توسط 

پرستار محل عمل از نظر خونريزی کنترل می 

 شود 

درمورد شروع مصرف مايعات و غذا با پرستار 

خش هماهنگی های الزم را انجام دهيد و بدون ب

 .هماهنگی از خوردن و آشاميدن خودداری نماييد

ساعت بعد از آنژيوگرافی به صورت  8تا 

استراحت مطلق خواهيد بود. از تکان دادن و خم 

کردن پايي که روی آن آنژيوگرافی انجام گرفته 

خودداری نماييد، در صورت نياز به ” جدا

 .ف مخصوص استفاده شوددستشويی از ظر

ساعت بعد از آنزيوگرافی روی محل کيسه  ۶تا 

شنی قرار داده ميشود تا از خونريزی اين ناحيه 

 .جلوگيری شود

به منظور کاهش درد وتورم  در ناحيه ورود کاتتر 

 بر روی ناحيه عمل از کمپرس سرد استفاده کنيد 

د، گزگز شدن و بي هرگونه احساس سردي، در

حسي در انگشتان پاي عمل شده خود را اطالع 

 .دهيد

 

 

 

  

 آنژيو گرافی قلب 

تکنيکی است که در آن ماده حاجب به داخل سيستم 

عروقی تزريق شده و عروق خونی و قلب قابل  

 ديدن می شود 

 :آمادگی های الزم قبل از آنژیوگرافی

 رم رضايت نامه امضاء کردن ف

معموال يک آرام بخش ويا ضد درد يک ساعت 

 قبل از آزمون برای شما تجويز خواهد شد 

نمونه های خون جهت بررسی فاکتورهای انعقادی 

 گرفته می شود 

ساعت قبل از عمل،  8توجه داشته باشيد كه از 

 .نبايد چيزي بخوريد و بياشاميد

ابقه قبل از انجام آنژيوگرافی در صورتی که س

حساسيت )دارويي يا غذايي( داريد، بايد به پزشک 

 و يا پرستار خود اطالع دهيد

موهاي  .بهتر است شب قبل از عمل دوش بگيريد

ناحيه ناف تا باالي زانو بايد كامال تراشيده شود و 

در مورد آقايان در صورتي كه موهاي سينه بلند 

 .ميباشد بايد تراشيده شود

زيورآالت خود را در دندان مصنوعی، عينک و 

 .آورده و در جای مطمئنی قرار دهيد

 

 

 

 


