
ونوگرافي
اشعه از استفاده با كه است روشي ونوگرافي
وريدهاي (حاجب) رنگي ماده يك تزريق و ايكس

مي قرار ارزيابي مورد را در.دهندبدن ونوگرافي
دارد كاربرد زير :موارد

ممكن• كه پا عمقي وريدهاي در لخته تشكيل يا عمقي وريد ترومبوزهاي تشخيص
ان يا ريه آمبولي به منجر شوداست ريه عروق سداد

وريدي• عروقي انسداد تشخيص

عروق• مادرزادي تشخيصمشكالت

دريچه• عملكرد وريديبررسي هاي

عوارضاحتمالي

بي روش ونوگرافي كلي طور استبه ممكن تشخيصي هاي روش ساير همانند ولي است خطري

شود ايجاد نادر طور به شامل.عوارضي عوارض :اين

لخته• تشكيل

ك• ليويمشكالت

دارو• به آلرژيك واكنش

خونريزي•

عفونت•

گرفتن• قرار ايكس اشعه معرض در

ونوگرافيآمادگيهاي از :قبل

مع• طور به كه هايي دارو ادامه يا قطع مورد ميمدر استفاده خودول معالج پزشك با كرديد
كنيد .مشورت

نخوريد• دهان راه از چيزي تست انجام از قبل شب نيمه .از

جواهر• شوند،اتكليه خارج تست انجام از قبل بايستي مصنوعي دندان و .ساعت

تا• را شما ونوگرافي حين درد ضد داروي از استفاده صورت در تا باشد شما همراه نفر يك حتما
نمايد همراهي .منزل

كنيد• خودداري رانندگي از ونوگرافي انجام از پس ساعت چند .تا

ونوگرافي: انجام نحوه

بيمار رنگيابتدا ماده تزريق جهت وريدي داخل كاتتر يك و كشيده دراز راديولوژي تخت روي
شد خواهد .گذاشته

تخت است ممكن تست انجام ضمن
شود داده حركت مختلف جهات .در

قرار بررسي مورد كه وريدهاي اگر
باشدمي پا ساق و بازو در يك،گيرد

پا يا دست اطراف مخصوص بند
پر عضو تا شده پاپيچيده يا دست در رفتگي خواب احساس شرايط اين در شود ميخون ايجاد

شود.

مي تزريق وريد در ( (رنگي حاجب ماده كه برافروختگي،شودهنگامي و گرما اهيدوخاحساس
و طرفكرد بر تست اتمام از پس كه داشت خواهيد دهان در فلز شود.طعم مي

است شماممكن هاي اندام تست انجام قرارضمن مختلف وضعيتهاي شود.در داده

مي داده تزريقي مايعات تست پايان از شودپس خارج شما بدن از رنگي ماده تا .شود

حدود تست اين كشيد30انجام خواهد طول .دقيقه



ونوگرافي پساز :مراقبتهاي

باشيد• داشته آلودگي خواب احساس است ممكن تست از .پس

من• به بازگشت از پس است باشيدبهتر داشته كافي استراحت .زل

تا• فراوان مايعات است24نوشيدن موثر شده تزريق رنگي مواد دفع در تست از پس .ساعت

قرمزي• نظر از را رنگي ماده تزريق كنيد،درد،تورم،محل بررسي خونريزي و .ترشح

تزريق• محل از خونريزي صورت بمدت،در را دهيد10موضع فشار .دقيقه

اس• مورد ازدر تست انجام از پس فعاليت نحوه )و وان در حمام يا و گرفتن (دوش تحمام
مي تست انجام از پس روز يك معموال ولي شود سوال نرمالپزشك فعاليتهاي به توانيد

دهيد ادامه خود .روزانه

در• لخته بروز از تا نماييد استفاده موقع به را شده تجويز شودرگهاداروهاي .جلوگيري

يك• نماييدحتما مراجعه مجدد ويزيت جهت ونوگرافي از پس .هفته

دهنده هشدار عالئم

نماييد مراجعه پزشك به را زير عالئم بروز صورت :در

نشود• كنترل دارو با كه تبي

پوستي• ضايعات

خونريزي• عالئم در،ورم،ترشح،درد،ايجاد قرمز هاي رگه وجود
وريدي كتتر محل

حسي• بي وريديبير،كرختي،وجود كتتر كه اندامي بودن سرد و نگي
است شده گرفته ناحيه آن از

سينه• قفسه درد و نفس تنگي عالئم

سنكوپ• و گيجي احساس
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