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ممكن است تنگي ، در يك يا  است و  و مسدود عروق كرونر تنگ شدهآنژيوپالستي ، روشي براي باز كردن 

بنابراين كمبود اكسيژن باعث درد آنژيني و گاه . ايجاد شده باشد  ،عضله قلبچند شريان تامين كننده اكسيژن 

 حمله قلبي خواهد شد 

  آنژيوپالستي چگونه انجام مي شود؟ 

كه داراي يك بالون مي قلبي ، كاتتر ظريف و كوچكي  آنژيوگرافيو گاه پس از است قلبي  آنژيوگرافيمانند 

ودرآن محل جهت باز كردن رگ شريان قلب هدايت مي شود  مسدودبه قسمت تنگ و  ه ووارد شريان شد ،باشد

  . تنگ ،بالون باد ميشود

  ؟استنت  چيست  

استنت به صورت يك لوله سيمي با فته شده است كه جهت باز بودن شريان پس از آنژيوپالستي با بالون كمك 

  . مي كند و پس از خالي كردن بالون آنژيوپالستي و خارج كردن كاتتر ، درشريان باقي مانده و حفظ مي  شود

طوالني مدت  و به آهستگي، در داخل رگ  بعضي استنت ها ، با مواد دارويي پوشيده شده اند كه اين مواد در

ه بنابر اين نوع استنتي كه پزشك شما استفاده كرد. آزاد شده و به پيشگيري از تنگي مجدد رگ كمك مي كند

  براي شما بهترين نوع خواهد بود

  

  

  

  



   قدسي نجاري:تهيه كننده  

  ): بالن گذاري(آمادگي هاي قبل از آنژيوپالستي  

  . در بخش بستري شويدجهت انجام آنژيوپالستي حداقل يك روز قبل بايد 

...) اسكن و  تي نوار قلب، اكو كارديوگرافي، آزمايش، تست ورزش، سي(به هنگام بستري تمامي مدارك پزشكي 

  را به همراه داشته باشيد

در صورت داشتن سابقه بيماري كليوي، تنفسي و بيماريهاي خوني و يا حساسيت به دارو يا مواد غذايي بخصوص 

  . اهي جنوب به پزشك معالج اطالع دهيدمواد يددار مانند م

در مورد نحوة مصرف دارو با . شود  گذاري شروع مي روز قبل از بالون 8تا 2پالويكس معموالً از  داروي مصرف 

  .پزشك خود مشورت كنيد 

گرفته خواهد شد و آنژيوكت  )درصورت نداشتن(در بخش از شما آزمايشات خوني، نوار قلب و عكس قفسه سينه

  .شود تزريق سرم و يا دارو براي انجام عمل آنژيوپالستي گذاشته ميجهت 

  .ران بايد تميز گردد هر دو طرف كشاله

  .گردد  در صورت استفاده از قرص قند يا انسولين ، مصرف آنها صبح آنژيوپالستي قطع

شب بايد  12شوند از  در كسانيكه صبح آنژيوپالستي مي.ساعت ناشتا باشيد  6قبل از آنژيوپالستي شما بايد حدود 

  . ناشتا باشند

  اقدامات پس از آنژيوپالستي 

ساعت در كشاله ران شما حفظ شده و پس از آنجام آزمايش خون، در  6، به مدت شيت شريانيكاتتر يا  =

خارج مي شود و پس از بند آمدن خونريزي در محل،پانسمان انجام و جهت  ،صورت صالحديد

 .جلوگيري از خونريزي، كيسه شن روي آن گذاشته مي شود

و بدون خم  طاق بازبايد به ) و پس از آن شيتقبل از خروج ( در تمام مدتي كه در تخت بستري هستيد  =

 .كردن پاي محل ورود كاتتر، روي تخت دراز بكشيد

 .ا توسط چك مي شودتا زمان برداشتن كاتتر از كشاله ران، مكررا فشار خون، ضربان قلب، تنفس شم =
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مكررا از نظر خونريزي، تورم، درد، و جريان خون كنترل )محل ورود كاتتر(ناحيه ي بازو و يا كشاله ران =

 .خواهد شد

 :در صورت بروز مواردزير سريعا پرستار را مطلع نماييد =

 گرمي يا رطوبت در اطراف پانسمان 

  پا و يا درد بازو يا دست،گزگزسردي، بي حسي، درد 

 سينه، فك و بازوها  تي در قفسهناراح 

 اختالل تكلم وگيجياحساس سبكي سر، 

 درد شديد پشت 

 كهيرياخارش 

پهلو به پهلو شويد، انگشتان پايتان را ،پس از خارج كردن كاتتر و برداشتن كيسه شن، مي توانيد با كمك  =

 .ودرصورت درد، اطالع دهيدحركت دهيد، سر تخت را به آرامي باال آوريد 

تزريقي از راه وريد براي شما شروع مي شود تا از تشكيل لخته  انعقاددر طي آنژيوپالستي، داروهاي ضد  =

اين دارو، خون شما را رقيق مي كند و ممكن  . جلوگيري شود ،استنت گذاشته شده در شريان و يا روي

  .ساعت پس از آنژيوپالستي نيز ادامه يابد 12است به مدت 

 


