بیماران محترم آنژیوگرافی لطفا مطالب
زیررابادقت مطالعه فرموده ورعایت نمایید:
-1فجح رٍسقجل اسآًضیَگزافی جْت تؾکیل پزًٍذُ
،اًجبم آسهبیؼ خَى ًَ،ارقلت ٍ...هزاجؼِ ًوبئیذ .ثؼذ
اس ظْز ّوبى رٍسجْت ثغتزی ؽذى ٍتکویل اقذاهبت
قجل اسآًضیَهزاجؼِ ًوبئیذ.
 -2قجل اسهزاجؼِ حوبم رفتِ ،اسًبف تبساًَی
ّزدٍپبراؽیًَوبئیذ(تیغ ثشًیذ).ایي ًبحیِ ثِ ّیچ ػٌَاى
ًجبیغتی هَداؽتِ ثبؽذ.
 -3دارٍّبی تجَیشؽذُ تَعظ پشؽک هؼبلج خَد
راهقزف ًوَدُ ٍحتوب دارٍّب راثبخَد ّوزاُ داؽتِ
ثبؽیذ.
 -4ثیوبراًی کِ قزاراعت تحت درهبى آًضیَپالعتی
( PCIثبلَى) قزارگیزًذ ثبیغتی دارٍّبی پالٍیکظ یب
تیکلَپیذیي تجَیشؽذُ تَعظ پشؽک هؼبلج

-5چٌبًچِ اکَ ،اعکي یب تغت ٍرسػ اًجبم دادُ ایذ ،ثب خَد

 -11رٍس ثؼذ اس آًضیَگزافی ٍ قجل اس تزخیـ ؽذى حتوب

ّوزاُ داؽتِ ثبؽیذ.

پَؽِ ای ؽبهل  ٍ CDجَاة آًضیَگزافی را جْت ثزرعی ٍ

 -6فجح رٍسآًضیَگزافی ًبؽتب ثبؽیذ.
 -7قجل اس آًضیَگزافی دًذاى هقٌَػی ٍ سیَرآالت خَد را
خبرج ًوبئیذ.

درهبًْبی ثؼذی  ،ا س ثخؼ تحَیل ثگیزیذ.
-12عِ ّفتِ ثؼذاساًجبم آًضیَپالعتی
ثبًظزپشؽک هتخقـ جْت ثبستَاًی قلت ثِ
کلیٌیک ثبستَاًی ثیوبراى قلجی ٍاقغ درثیوبرعتبى

 -8پظ اساتوبم آًضیَگزافی تب 2عبػت چیشی ًخَریذ ،پظ

ؽفب هزاجؼِ ًوبئیذ.

اس آى رصین هبیؼبت را ثب ًظز پزعتبر ثخؼ ؽزٍع کٌیذ

وسایل مورد نیاز:

ٍاگزحبلت تَْع ًذاؽتیذ غذای خَد را هیل ًوبئیذ.

1یک ػذد فالکظ چبی در فَرت توبیل

 -9چٌبًچِ درپبیی کِ هحل آًضیَگزافی هیجبؽذ،احغبط
داغی  ،گزهی یب کزخی ًوَدیذ حتوب سًگ اخجبر ثبالی
عزخَد را فؾبر دادُ ٍ پزعتبر ثخؼ را در جزیبى قزار دّیذ.
6 -10تب 8عبػت ثؼذ اسآًضیَگزافی ثِ ّیچ ػٌَاى اس تخت
پبییي ًیبهذُ ٍ پبیی را کِ اس عزیق آى آًضیَؽذُ ایذ راخن

-2دٍ ػذد آة هیَُ تبسُ یب ؽیز
 -3چٌذ ػذد لیَاى یکجبر هقزف
 -4یک ػذد ثیغکَئیت عبقِ عالیی
 -5یک ػذد آة هؼذًی کَچک

ًکٌیذ.

نکته مهم:

راهقزف ًوبیٌذ ٍ CD ٍ .جَاة آًضیَی قجلی

ٍعبیلی کِ غیز اس

خَدراحتوب ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽٌذ.

ؽًَذ جوغ آٍری هیؾًَذ
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 5هَرد ثبال در ثخؼ هؾبّذُ
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تذکزات هْن
• ثیوبر ًیبسی ثِ ّوزاّی ًذارد هگز در هَارد
خبؿ ٍ عجق ّوبٌّگی ثب هغئَل ثخؼ

• ثخؼ هغئَلیتی در قجبل پَل ٍ اؽیبی قیوتی

ر آ و ی ر انی

ا

ر آ و ی ر انی

ثیوبراى ًذارد.

ا

باآرزوی سالمتی وبهبودی هرچه سریعتر

• ثیوبر جْت هقزف هبیؼبت ثؼذ اس آًضیَ ًیبس
ثِ یک پبکت ؽیز یب یک ػذد آثویَُ تبسُ
دارد.

عنوان سند:

• جْت حفظ ًظن ٍاًضجبط ثخؼ اسآٍردى
عجذ ٍ پتَ ثِ داخل ثخؼ جذا

راهنمایی بیماران آنژیوگرافی

"خَدداری

فزهبئیذ .
• دفتزچِ ثیوِ ی ثیوبر اس اثتذای ثغتزی تب پبیبى
تزخیـ حتوب ّوزاُ ثیوبر ثبؽذ.در غیز ایي
فَرت تزخیـ ثیوبر ثب هؾکل هَاجِ خَاّذ
ؽذ.
ٍیزایؼ:عَم
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