دانشگاه علوم پزشكي لرستان

آزماي

آمادگي هاي الزم :
نكاتي كه جهت آمادگي بيما ر حائز اهميت

بيمارستان امام خميني (ره) پلدختر

است شامل :
-1عاري شدن مواد دفعي و گاز از روده هاا

آمادگي هاي الزم جهت انجام IVP

كه در اغلب سرويس هااي راديولاو ي باا
خوردن مسهل روغني مانند روغن كرچك به
مقدار  04گرم عصار روز ببال از آزمااي
استفاده مي شود  .بعضي از مراكز راديولو ي
دو تا سه روز ببل از آزماي

گردآورنده  :سميرا طالبوند

بيماار را تتات

ر يم غذايي كم حجم با خوردن مسهل ماليام
مانند برص بيزاكوديل روزي دوتا ساه عادد

مهرماه

برار مي دهند سپس از نيمه شب ببال از روز
آزماي

بيمار ناشتا ماي ماناد  .در ماورد

بيماراني كه مسهل روغني عصر روز ببال از

ميل مي كنند ،بايد به اين نكته تاكيد

شود كه بيمار تا ببل از خواب فعاليات بابال
توجه داشته تا مسهل اثر مثبات بگاذارد  .در
مااواردي كااه بيمااار بااادر بااه خااوردن
مسهل از راه دهان نباشد  ،از شياف بيزاكوديل
و در نزد بيماران بستري در بيمارستان تنقياه
آب و روغن زيتون استفاده مي شود  .اطفال و
بيماراني كه هميشه اسهال دارند  ،نيازي باه
خوردن مسهل ندارند و به اطفال در شارو
آزماي

نوشابه هاي گازدار خورانده شده تا

باعث انبساط گاز در معاده شاده و تصااوير
كليه ها پس از تزريق ماده حاجب در زميناه
تيره معده به خوبي بابل بررسي است .

-2منع استفاده از مايعات به مدت چند ساعت
ببل از آزماي

بايد كامالً هيدراته باشد .

مي شود .

فيزيولو يك كليه هاي انها طبيعي است و در

 -3بيماراني كه سابقه حساسيت نسبت به

 -5اطمينان از عدم بارداري خانم ها در تمام

غلظت ماده حاجب در

بعضي از غذاها (ماهي ) ميوه ها و بعضي

آزمون هاي راديولو ي و تخليه مثانه ببل از

ادرار و مهيا ساختن تصوير ايده ال از سيستم

دارو ها مانند پني سيلين دارند  ،تجويز

شرو آزماي

ضروري است .

پيلوكاليس ها مي شود  ،ولي براي بيماراني

داروي ضد حساسيت مانند آمپول هيدرو

 -6نصب حائل پائي و شانه اي تخت

كه مبتال به نارسايي كليوي و بلبي

كورتيزون ببل از تزريق ماده حاجب ضروري

راديولو ي و مهيا بودن داروهاي اور انس و

،ديابت،باالبودن ميزان اسيد اوريك  ،ميلوما

است و از داروهاي حاجب با فشار اسمزي

اكسيژن .

مغز استخوان هستند ودراطفال و نوزادان كه

پايين و غير آيوني مانند امنيپاك براي آنها

متدود كردن مايعات باعث به هم خوردن

استفاده مي شود

باالنس الكتروليت ها مي شود  ،به هيچ وجه

 -0تهيه نسخه به منظور تهيه كردن مواد

توصيه نمي شود .در آزمون پيلوگرافي

حاجب  ،سرنگ  ،اسكالپ وين  ،ضد حساسيت

نتيجه باعث افزاي

در بيماراني كه عملكرد

رتروگراد چند ساعت ببل از آزماي

بيمار

همراهي بيمار روز ببل از پرتونگاري تجويز

و مسهل و تشريح آزماي

براي آگاهي و

