
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا پزشک داشتید را زیر عالئم درصورتیکه

 .سازید مطلع را پرستار 

 صحبتها)ضعف و مورمور شدن و  درک یا تکلم در اختالل

 بيحسي عضو 

 تعادل اختالل و *سرگیجه 

 *وشدید ناگهانی سردرد 

 دلیل بدون استفراغ و تهوع 

 شکم یا پهلو ناحیه در بویژه ناحیه هر در درد 

 خونریزي از محل عمل متورم و گرم شدن محل 

 خارش یا   پوستی یا تعریق و تب * 

 چشم دو یا یک در کامل یا ناقص صورت به دید تاری 

 مشکل تنفسی كوتاه* 

 

 آنژیوگرافی عمل از بعد بیماران برای الزم های آموزش

 : منزل در

 بلند سنگین هاي فعالیت انجام از روز سه تا یک -1

 زناشویی ورابطه ها پله از رفتن باال سنگین اشیاء كردن

 .نمایید خودداري

 از بعد روز یک در را آنژیوگرافی محل پانسمان -2

 .بردارید آب دوش زیر ترخیص

 حمام ، بنشینید صندلی روي گرفتن دوش مواقع در -3

 كوتاه گرفتن دوش زمان ، نباشد سرد خیلی یا گرم خیلی

 .باشد دقیقه ده الی پنج حد در
 

 مدارک و نمایید مراجعه پزشک به مقرر موقع در -4

 همراه به را آنژیوگرافی گزارش و دي سی بویژه پزشکی

 .باشید داشته
 

 شده تجویز میزان به و موقع به را خود داروهاي -5

 .نمایید استفاده
 

 .كنید رعایت را چربی كم و نمک كم غذایی رژیم -6

 خود روزانه برنامه در را روي پیاده و ورزش حتما -7

 .بگنجانید
 

 كنید قطع را آن حتما سیگار مصرف صورت در -8

 را خود وزن بایست می باال وزن داشتن صورت در -9

 .دهید كاهش
 

 دارید خون چربی و خون قند سابقه صورتیکه در -11

 غذایی رژیم با را خود خون وچربی خون قند بایست می

 .نمایید كنترل پزشک نظر طبق دارویی دستورات و

 

 اتييد كننده :جناب آاقي دكتر افشين رباهن حقيقي
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گاه علوم زپشكي شيراز  تهيه كننده : دانش
 معاونت ردمان

 مدرييت رپستاري 

 آنژیو گرافی مغزی چیست؟
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 آنژیو گرافی مغزی چیست؟
آنژیو گرافی مغزي روشی  تشخیصی است كه به معنی 

عکسبرداري از عروق مغز ویا گردن با استفاده از یک ماده 

رنگی)حاجب(می باشد.این عمل شبیه انژیو گرافی قلب است 

وعروق مغز و گردن را بررسی و از عروق مغز انجام میگردد 

دقیقه تا 21میکند..نیاز به بیهوشی ندارد مدت زمان این عمل 

 میتواند یک ساعت طول بکشد

 

 

 : مغزی آنژیوگرافی از قبل اقدامات

 وداروهاي بیماري گونه هر سابقه از را خود پزشک حتما -1

 .سازید مطلع مصرفی

آزمایشات  جهت مغزي آنژیوگرافی انجام از قبل روز -2

 .نمایید مراجعه پرونده تشکیل و تکمیلی

 وارفارین مانند ضدانعقادي هاي دارو مصرف صورت در -3

، آسپرین یاكلوپیدرل  آنژیوگرافی قبل روز 4 تا 3 از

 .نمایید قطع را دارو پزشک نظر )پالویکس (زیر

 و ماهی مثل دریایی غذاهاي به حساسیت صورتیکه در -4

 دارید )حاجب ماده ( رنگی مواد یا و فرنگی توت یا میگو

 .رید بگذا جریان در را پزشک

 از قبل ساعت 8 مدت به آشامیدن و خوردن از -5

 .كنید خودداري آنژیوگرافی

 

 

 موهاي و بروید حمام به آنژیوگرافی از قبل روز یک -6

 را راست دست و بغل زیر و سینه قفسه ران كشاله زائد

 .بتراشید

 .نمایید رامطلع پزشک هستید باردار اگر -7

 از كنید می مراجعه مغزي آنژیوگرافی براي كه زمانی -8

 مصنوعی دندان و نمایید خودداري زیورآالت پوشیدن

 نمایید خارج را خود

 .باشید داشته همراه نفر یک -9

 .نمایید خودداري آرایشی لوازم بردن بکار از -11

 اسکن تی سی ، آي آر ام از اعم خود قبلی مدارک كلیه -11

 صورتیکه در و نوارمغز ، سونوگرافی ، گرافی آنژیو تی سی ،

 خود قبلی دي سی اید شده وآنژیوپالستی آنژیوگرافی قبال

 .باشید داشته همراه به را

 24تا لیوان آب ) غیر از    و آب میوه ( در  8آشامیدن -12

 ساعت قبل از عمل
 

 : مغزی آنژیوگرافی انجام از بعد های مراقبت

 مسیر كه اي وسیله( شریانی شیت كار، اتمام از بعد -1

 میشود برداشته(  نماید می فراهم كاتتر عبور براي را شریان

 جلوگیري جهت محکم و فشرده پانسمان یک آن محل در و

 .شود می گذاشته خونریزي از

 
 

 
 

 جلوگیري از  جهت عمل ناحیه در شن كیسه یک -2

 .شود می داده قرار خونریزي

 بخش شمابه  مغزي آنژیوگرافی انجام از پس -3

 به و شوید می منتقل آنژیوگرافی از بعد راقبتهايم

 عوارض و عالئم نظر از و میشوید بستري ساعت 24مدت

 .میگیرید قرار نظر تحت آنژیوگرافی  بعداز

تا لیوان آب روزانه به مدت چند روز بعد از  8مصرف -4

به تخلیه ماده حاجب از سیستم هاي بدنتان  آنژیوگرافی

 كمک می كند .

 انجام آنژیوگرافی رانی شریان طریق از صورتیکه در -5

 چندین براي ، خونریزي از جلوگیري جهت باشد شده

 خفیفی كمردرد مساله واین بخوابید پشت به باید ساعت

 پاي پرستاربخش اجازه صورت در كه میکند ایجاد را

 .دهید حركت میتوانید را دیگر

خارج  تخت از آنژیوگرافی از پس ساعت8-6لطفا -6

 . نشوید

 به خاص ساعت در پرستاران توسط شما داروي -7

 بدون خود قبلی داروهاي مصرف از شد خواهد شماداده

 .نمایید خودداري جدا پرستاران اطالع
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