
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرده و با آن به آرامی این و صابون خیس

کنید که محل توجه .قسمت از بدن را بشویید

 .را نسایید ورود کاتتر

کردن، آن ناحیه را تمیز و بجز هنگام حمام    •

 .داریدخشک نگه

 بر پمادها سایر یا  مالیدن کرم، لوسیون و از    •

 .کنیدخودداری زخم روی

تا یک هفته بعد از آنژیوپالستی از     •

 همچنین و جکوزی و سونا به رفتن  کردن،حمام

 .کنیداجتناب دریاچه یا استخر در شناکردن

 رژیم غذایی بعد از آنژیوپالستی

در بهترین حالت، یک رژیم غذایی باید شامل 

 :موارد زیر باشد

های آن از و یا جایگزین :گوشت قرمز    •

 .مرغ، سویا، حبوبات و آجیلجمله تخم

مصرف دو وعده ماهی چرب در هر  :ماهی    •

هفته مانند ماهی آزاد، ماهی خال مخالی یا 

 سالم برای  ۳ساردین مقدار زیادی چربی امگا 

۳ 

 

 

 سکته–حمله قلبی -

 عفونت در محل ورود-

 نارسایی کلیه-

 پارگی شریان-

 مراقبت از محل قرارگیری کاتتر

شاید الزم باشد که صبح روز بعد از     •

ترین آسان .خود را بازکنید آنژیوپالستی پانمسان

گیرید. میاست که دوش راه برای این کار زمانی

کرده برای این کار پانسمان را بگیرید، آن را مرطوب

 .کنیدو بازش

ز آنکه پانسمان را بازکردید آن ناحیه را پس ا    •

بپوشید. طبیعی است که ناحیه ورود  با چسب زخم

کاتتر برای چند روز سیاه و کبود شود. همچنین 

است آن ناحیه از بدن اندکی متورم و صورتی ممکن

است برآمدگی کوچکی در آن رنگ شود و ممکن

 .ناحیه ایجاد شود

حداقل روزی یک بار محل ورود کاتتر را با آب     •

 و صابون بشویید. دستانتان و یا یک حوله را با آب 
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 نژیوپالستیآ

های روشی است که از آن برای بازکردن رگ 

شود. در آنژیوپالستی بطور شده استفاده میگرفته

های موقت یک بالون کوچک پر از باد وارد رگ

شود تا به از این طریق منجر به مسدود شده می

ها گردد. معموال دوره بهبودی پس از بازکردن آن

 ۱2گذاری کوتاه است. غالبا آنژیوپالستی و استنت

شد فرد ساعت پس از آنکه کاتتر برداشته 2۴الی 

شود. بسیاری از بیماران میاز بیمارستان مرخص

 تا روز چند عرض در کار سر  قادر به بازگشت به

 .هستند آنژیوپالستی از پس هفته یک

 عوارض آنژیوپالستی 

اگرچه آنژیوپالستی نسبتا بی خطر است، 

رخ دهد از عوارضی مانند موارد زیر ممکن است 

 :جمله

 عوارض حساسیتی نسبت به رنگ با پایه ید -

 آریتمی-

 خونریزی در محل ورود-

۱ 

https://drgalb.ir/%d8%a2%d9%86%da%98%db%8c%d9%88%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://drgalb.ir/%d8%a2%d9%86%da%98%db%8c%d9%88%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c/


 

 

 

 

 

 

 

شهید آیت ا... مدنی بیمارستان  

 

 

 

 

 

 

 منزل در پالستیآنژیو از های بعد مراقبت  وضوع :م

 کارشناس پرستاری –فتانه فالح نژاد

 06633408898شماره تماس: 

 149 داخلی

 madani.lums.ac.irسایت بیمارستان :

 99مرداد

 

 

 ولی بروید حمام به توانید می عمل از بعد روز -

 آب کیسه از ضمن در ندهید ماساژ را عمل محل

 . نکنید استفاده گرم

 فرنگی توالت از ایرانی توالت سرویس جای به -

 آب آنژیوپالستی که صورتی در. )کنید استفاده

 ( نکنید استفاده گرم

 ورزش چربی، کم و نمک کم غذایی رژیم رعایت -

 به و قلبی داروهای مصرف سیگار، ترک کردن،

 . میگردد توصیه پزشک توسط ویزیت مرتب طور

 از نظر فیزیکی و بدنی فعال باشید.-

فعالیت مالیم بدنی بدن باید حرکت داشته باشد،

آورد برای قلب مفید است.فعال بودن شادابی می 

که برای قلب مفید است. فشار خون و وزن خود را 

کنترل کنید. قدم زدن و پیاده روی یکی از 

 آسانترین روشهای فعالیت است.

 

 آموزش سریع راهنمای(. ۱۳92.)م زاده، : نصیریمنبع

 حیدری تهران، اول، چاپ. بیمار به
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 .قلب را برای شما به همراه دارد

دار خوب سبوس غالتمواد  :دارغالت سبوس

دار یا کراکر، برنج مفید شامل نان سبوس

دار، کوینو و جو ای، ماکارونی سبوسقهوه

 .باشدمی

 چربترجیح لبنیات کم :لبنیات    •

های مقدار کمی از چربی :های سالمچربی    •

ها، شده از آجیل، دانههای گرفتهسالم و روغن

 آووکادو و ماهی چرب

های قنددار و الکلی مصرف نوشیدنیاز  :آب    •

 .کنیدخودداری

 : منزل در الزم  آنژیوپالستی های مراقبت

 بدون پالویکس قرص مصرف نکته مهمترین -

 و اصل با حتما. است پزشک دستور طبق وقفه

 .شود توجه آن بودن تقلبی

 و باال پله از ، نکنید بلند سنگین جسم هرگز-

 .نخوابید عمل موضع برروی و  نروید پایین

 ناحیه در سفتی یا درد احساس صورت در -

 .نمایید مراجعه پزشک به حتما عمل

۴ 

 

 


