
: 

  

 پیلوگرافی داخل وریدی:

 دار یذ حاجب هادُ ٍریذی داخل تجَیس

 از گلَهرٍلی فیلتراسیَى تَسط کِ است

 .  هیطَد دفع ّا کلیِ طریق

 در حاجب هادُ تسریق از بعذ دقیقِ چٌذ

 ٍتصوَیر  هیطوَد  جوع کلیَی تَبَلْای

 . آٍرد هی بَجَد را کلیِ

 جووع  سیسوتن  از حاجوب  هوادُ  عبَر با

 لگٌچووِ ، ّووا کووالی ، کٌٌووذُ آٍری

 هیتووَاى را هثاًووِ ّوواٍ حالووب ،کلیووَی

 کرد. هطاّذُ

 

 

 

 

 :هَارد استفادُ

 

ّر گاُ تصَیر برداری با جسییات بیطتر از 

کلیِ ٍ یا اًسوذاد یوا عمیون حواد کلیوَی      

ٍجَد داضتِ باضذ عمٍُ بر سًََگرافی  از 

 .ایي رٍش استفادُ هیطَد

 

:رٍش ایي هعایب   

 هیتَاًذ کِ رادیَگرافی حاجب هادُ بِ ًیاز

 در حاجووب هووادُ بووِ ٍاکووٌص بوور عوومٍُ

ِ  هبوتم  هبتم بیواراى ِ  ًارسوایی  بو .  کلیو

 احتقواًی  ًارسوایی . دیابوت . حجون  کاّص

 .باضذ هی سوی کلیِ برای.  قلب

 

 

 

 

آموزشهای قبل از انجام :-  

ًخَریووذ ٍ چیووسی از ًیوووِ ضووب بووِ بعووذ -

 ًیاضاهیذ.

در  هوثم ضویاب بیساکَدیول    بایذ از هلویي -

 استفادُ کٌیذ.،عصر قبل از اًجام 

درصووَرتی ِ از دارٍی خاصووی اسووتفادُ   -

حساسویت داریوذ   حاجوب  هی ٌیذ یا بِ هَاد 

 پسضک را آگاُ سازیذ.

از بیواریْای اخیر خَد  را ّوچٌیي پسضک-

 آگاُ سازیذ.

 ّیچ چیس فلسی بْوراُ ًذاضتِ باضیذ.-

صَرت بارداری پسضک خوَد را هللوع    در-

 .سازیذ

 

 



 

 هٌع استفادُ ازایي رٍش  دهَار

 

 کاّص حجن ادرار-1

 کبذ ٍ کلیِ با ّن  بیواریٍجَد  -2

 دیابت ٍ ًارسایی کلیِ   -3

 سابقِ حساسیت بِ هادُ حاجب -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه انجام :

. هی  گیرد بیوار رٍی تخت قرار  

 دقیقِ در سپ  ٍ سادُ ع   یک ابتذا

.هیطَد گرفتِ ع سْا 15 ٍ 5 ٍ 1  

هادُ حاجب از طریق بعذ از ع   اٍل 

دٍم هیطَد ٍبعذ تصاٍیر  تسریق  ٍریذ

گرفتِ هیطَد. ٍسَم   

ًف  بیواردر طَل تصَیربرداری بایذ 

از ایجاد تصاٍیرهات تاخَدرا ًگِ داضتِ 

.جلَگیری ضَد  

سیستن ادراری در تصاٍیر ازکلیِ ٍ  ایي 

.دحال تخلیِ ضذى گرفتِ هیطَ  
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