
آنژيوگرافي

اكسيژن و خون كرونري، سرخرگهاي
تجمع متعاقب ها سرخرگ اين است ممكن كنند. مي تامين را قلبي عضله نياز مورد
قلب به خون جريان كاهش سبب امر اين شوند. دچارتنگي موارد ساير يا ها سلول كلسترول،

خون جريان كامل طور به و شود تشكيل خون لخته يك اگر شود. رامي سرخرگ خالل از
دهد. مي رخ قلبي حمله سازد، انسداد دچار

مشخص جهت كه باشد مي ايكس اشعه از استفاده با ويژه تست يك كرونري آنژيوگرافي
مانند تكميلي درمانهاي انجام لزوم و كرونري هاي سرخرگ انسداد ميزان و محل نمودن

پسكرونريآنژيوپالستي، باي گيرد.جراحي مي صورت دارويي درمان يا

نماييم: مي جلب زير موارد به را شما توجه سالمتي، آرزوي ضمن گرامي بيمار

آنژ از قبل يوگرافي:آمادگيهاي
آمادگي- منظور نمائيد4-8به پرهيز آشاميدن و خوردن از آنژيوگرافي انجام از قبل .ساعت
نمائيد- مطلع را پزشك خاصي بيماري داشتن .درصورت
(وارفارين،- ضدانعقاد داروهاي مصرف صورت مطلعآسپرين،در را پزشك (... كلوپيدگرول،

فرماييد.
سرپايي- صورت به تاچنانچه است ممكن گيريد مي قرار آنژيوگرافي عمل در24تحت ساعت

است ممكن همچنين باشيد. نظر تحت بيمارستانجهتبيمارستان در قبل شب آزمايش انجام
گرديد .بستري

يا- ران كشاله راستناحيه دست پسمچ شود تراشيده بايستي نمايند مي آن وارد را كاتتر كه
اين آنژيوگرافي انجام نشوداز خونريزي دچار تا دهند مي قرار فشار تحت را .ناحيه

آنژيوگرافي: انجام مراحل
شما- به است دادهممكن شماآرامبخش اما شود،

هستيد. بيدار همچنان
آنژيوگرافي- بخش به هستيد بستري بيمارستان در اگر

شويد. مي منتقل بيمارستان
تخت- برروي سايرآنژيوگرافيشما و دوربين يك كنار

كشيد. مي دراز تجهيزات
يا- ران كشاله روي بر را اي منطقه شماپزشك، دست لولهمچ يك و كرده بيحس شما

ظريف وبسيار كرده شما سرخرگ داخل را (كاتتر)
يكسمتبه از بيش امر اين راند. مي شما قلب

ندارد.نمونه درد خون گيري

كاتتحاجبمايع- طريق عكسبرداريتزريقراز در مطلوبي شكل به سرخرگها تا شود مي
شوند. ديده ايكس اشعه با

با- متعددي ايكس اشعه حاجبتصاوير ماده شود.تزريق مي گرفته سرخرگ در
را- خود نفس كه شود خواسته شما از است ممكن

كنيد. سرفه يا داريد نگه
هرگونه- پزشك ايكس، اشعه تصاوير بررسي با

موج دهد.مشكل تشخيصمي را شما سرخرگهاي در ود

پس- و طول در توانيد مي شما تمايل، صورت در
ببينيد. را ايكس اشعه تصاوير عمل، زمان از



كرونري: آنژيوگرافي پساز اقدامات
آنژيوگرافي: از پس

شود.- مي خارج كاتتر
مدتي- به كاتتر شدن وارد محل برروي را مستقيمي فشار پرستار يا پزشك دقيقه15ك

ندارد. وجود داخلي خونريزي كه شود مطمئن تا كند مي وارد بيشتر يا
كاتتر- اگر بكشيد. دراز پشت به ساعت چند آرامي به كه شود مي درخواست شما از

طريق از دستگذاري نداريد.مچ كشيدن دراز به نياز شما باشد، گرفته صورت
اتاق- به ويژهخودشما هاي بخشمراقبت اتاق (يا گرديد.CCUكرونري مي بر خود (
كنيد.- درد احساس كاتتر شدن وارد محل در يا پشت به كشيدن دراز علت به است ممكن

خواهدكرد.- گفتگو شما با آنژيوگرافي نتايج مورد در پزشكشما

آنژيوگرافي
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