دانشگاه علوم پزشكي
لرستان
بيمارستان امام پلدختر

موضوع :

Hystro Salpingo Graphy

آزمون مي تواند پاسخگوي آن باشد
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« زمان مناسب جهت انجام » H.S. G
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« و سايل مورد ن ياز ا ستفاده در

 -1شب

» H.S.G

شود .

عالوه بر ست استريل در اين آزمون
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وسايل زير مورد نياز است :

بيمار ناشتا باشد .

تزر يق اوه
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تزريق دوم به اندازه اي كه تمام

داشته وبزرگتر براي فردي كه چند

 -5به من ظور كاهش ترس و هي جان

كوي ته ر حم از ماده حا جب پر شود

زايمان داشته .

بيمار و جلوگيري از اسپاسم لوله
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هرراي رحمرري از داروهررايي مثررل

ماده حاجب در انتهاي لوله فالوپ

سپس  :پنسي كه دهانه رحم را نگه

واليوم و آرام بخش نيم ساعت

بل

به داخل پريتوئن ريخته شود  .پس

مي دارد ودر دو اندازه است .

از آزمون استفاده شود .
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 -3كانوال  :مخروط فلزي كه به سر

« تكنيك راديو گرافي » H.S.G

راد يوگرافي كن تره ان جام مي شود

سر نگ مخصوص تزريق متصل شده است

بيمار در انتهاي ميز راديوگرافي

كه در كليشه پخش شدگي ماده حاجب

 -2تن يا كو لوم
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در و ضعيت ژنيكو لوژي

 -4سرنگ مخصوص تزريق .
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مواد ضد عفوني كننده شستشو داده
شود ب عد ا سپيكولوم منا سب وارد
« آمادگي بيمار در » H.S.G
اين آزمون با آمادگي
شده ومنا سب

بلي انجام

تو سط تن ياكولوم گرف ته شده  ،پس

ترين ز مان روز هاي

با

 8 -12يك سيكل پريودي است .
آمادگي شامل :

واژن شده پس از م شاهده سرويكس
از آن د ستگاه مخ صوص تزر يق

رررار دادن كررانوالي مناسررب در
د ستگاه و هوا گ يري  ،در دها نه
رحم

رار مي گيرد  .تزريق در سه

سوم

به ا ندازه اي

خروج د ستگاه  15د ي قه ب عد

در پريتوئن مشاهده ميشود .

