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 (ERCP)نکات آموزشی  در کوالنژیوگرافی رتروگراد

 

 

 

 

 

تصویر برداری از مجاری صفراوی و پانکراس از طریق آندوسکوپ ) کالنژیوگرافی رتروگراد  کوالنژیوگرافی،

م اد  ااب ا از طری ق ی ل  و  ل ااب   انهط ا  ک ل ب ل آ   ،د. در ای   مل  می باش  ERCP)یا بطور اختصار 

 انجام می گیرد.  تزریق و سپس تصویر برداری داخ  کیسل صفرا و غد  پانکراسآندوسکوپ گفتل می شود بل 

انج  ام م  ی ش  ود.ای  مل    در واا  د  ERCPهلچن  ی  خ  روگ س  نو ص  فراوی و گتاش  ت  اس  تن  از طری  ق 

 آندوسکوپی انجام می شود و ملک  اس  کل بیش از یل سام  بطول بیانجامد.

 قبل از آزمون:

   از آزمو  باید از روز اب  از مل  شلا می توانید رژیم مهلو ی خود را افظ کنید. اما از نیلل شا اب

 خورد  و آشامید  مواد غتایی ابتناب کنید.

هرا دانشگا  ملوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیری  امور پرستاری  –مهاون  درما    

 بیلارستا  امام خلینی )ر (
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 .داروهای مصرفی خود را طبق نظر پزشل خود ادامل دهید 

  اب  از آزمو  فراموش نکنید کل مثانل خود را تخلیل کنید، زیراERCP .موبا ااتباس ادرار می شود 

 حین انجام آزمون:

   طااباز ارار خواهید گرف . در ای  انجام آزمو  فشار شلا بر روی یل تخ  رادیوگرافی در وضهی

خو ، نبض شلا کنترل خواهد شد. برای اینکل در طی مل  کلتر ااساس نارااتی کنید برای شلا یل 

 آرامبخش تجویز خواهد شد.

  برای بی اسی در ناایل دها  و گلو، یل داروی بی اس کنند  کل ملک  اس  مز  تلخی داشتل باشد

 گلوی شلا اسپری خواهد شد.را بل داخ  

  بل د ی  اینکل در  اثر بی اسی ادرت بلع شلا مخت  خواهد شد،  تا توسط یل ساکش  ترشحات بزاق

 شلا ساکش  خواهد شد.

 .برای باز نگل داشت  دها  و افاظ  از دندانهای شلا از یل محافظ دهانی استفاد  می شود 

 اهید بود، اما مشکلی در نفس کشید  نخواهید در طی انجام مل ، شلا اادر بل صحب  کرد  نخو

 داش .

   از طریق یل آنژیوک  کل بر روی دس  تهبیل می شود، داروهایی بل منظور آرامش و ش  شد

 مضالت دستگا  گوارش دریاف  خواهید کرد.

  پزشل  و ل باریکی از طریق آندوسکوپ بل سل  مجاری صفراوی و پانکراس هدای  خواهد کرد و

  ماد  اابا را بل داخ  مجرای صفراوی تزریق کرد  و بل سرم  چندی  مکس از زوایای از طریق آ

 مختلف تهیل خواهد کرد.
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  بهد از مکسبرداری در صورت نیاز نلونل بافتی نیز تهیل خواهد شد. سپس بل آرامی  و ل آندوسکوپ از

 را  هوایی دهانی خارگ خواهد شد. 

 پس از آزمون: 

  نبض شلا بل طور مرتا و برای چند سام  کنترل خواهد شد. و، فشار خو  در طی مل 

  تا زمانی کل پزشل و پرستار اباز  بل شلا نداد  اند از خورد  و آشامید  خودداری کنید. بهد از اینکل

پزشل و پرستار اباز  خورد  و آشامید  بل شلا دادند، می توانید از مایهات و یا غتای سبل استفاد  

 کنید.

  یا تا و مالئم دیگر نیاز بل بستری شد  و اادام الزم خواهد بود. بروز درد شکمدر صورت 

 در روزهای بهد می توانید از رژیم غتایی اب  از آزمو  برخوردار باشید. بهد از آزمو  ملک   "مهلوال

 اس  کل دچار آزردگی گلو شوید کل برای چند روز ااب  انتظار اس .

 ر خود نبودید و یا دچار  رز، درد شکم، تهوع و استفراغ شدید، اتلادر صورتی کل اادر بل دفع ادرا" 

 بل پزشل و پرستار خود اطالع دهید.

 

 

 

 

 

 


