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کلیهآموزش به بیمار در بیوپسی    

 :بیمار عزیز 

به منظور هدایت سوزن بیوپسی به موضع مورد . بیوپسی کبد به منظور تعیین علت بیماری کلیه انجام می گیرد 

 . (اولتراسوند محل ورود سوزن بیوپسی تعیین خواهد شد توسط ) نظر از اولتراسوند استفاده می شود 

 : قبل از آزمون 

 .خواهد شد  گرفته قبل از آزمون یک نمونه خون جهت بررسی فاکتورهای انعقادی و شمارش پالکت -

 .پروسیجر بدون درد است زیرا محل ورود سوزن توسط یک ماده بی حسی ، بی حس خواهد شد  -

 .اید ناشتا باشید ساعت قبل از پروسیجر ب 8-6 -

 .یک مسیر وریدی برقرار خواهد شد  -

 .توجه داشته باشید نقطه مشخص شده در سونوگرافی در اثر استحمام پاک نشود  -

 :حین انجام آزمون 

 .ابتدا یک داروی آرام بخش از طریق مسیر وریدی به شما تزریق خواهد شد  -

 . شما در وضعیت دمر بر روی تخت معاینه قرار خواهید گرفت -

پوست محل بیوپسی بعد از ضدعفونی با یک محلول ضدعفونی کننده ، با داروی بی حسی بی حس  -

 .خواهد شد 

توجه . سوزن بیوپسی در نقطه مشخص شده در سونوگرافی وارد پوست و سپس وارد کلیه خواهد شد  -

 .نمایید در حین ورود سوزن نفس خود را نگه دارید 

پزشک یک برش کوچک بر روی کلیه ایجاد کرد ، عمل نمونه برداری را در بیوپسی باز بعد از اینکه  -

 .انجام خواهد داد 

 :پس از آزمون 

بعد از انجام بیوپسی مراقب بهداشتی به شما کمک خواهد کرد تا در وضعیت درازکش به روی شکم  -

 .قرار گیرید 

 (به منظور پیشگیری از خونریزی ) بر روی محل بیوپسی فشار وارد میشود  -

 .ساعت بعد از آزمون در بیمارستان بسترس خواهید شد تا خطر خونریزی به حداقل برسد  6-8به مدت  -

 .قبل از ترخیص یک نمونه خون به منظور بررسی تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت تهیه خواهد شد  -

 .ساعت پس از آزمون خودداری نمایید  4از سرفه کردن به مدت  -

دقیقه و سپس تا  03دقیقه و ساعت دوم هر  51اول پس از آزمون هر نبض و فشار خون یک ساعت  -

 .پایدار شدن وضعیت شما توسط مرقب بهداشتی کنترل و ثبت خواهد شد 

 .ساعت بعد از بیوپسی باید استراحت نمایید  44تا  -

 .ساعت پس از انجام آزمون ادرار شما خونی باشد که جای نگرانی نیست  44ممکن است تا  -
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 .لیتر مایعات در روز را حفظ نمایید  0قل حدامصرف  -

در صورتی که دچار درد مبهم شکمی ، سوزش ادرار ، کمردرد ، درد شانه ، بی اشتهایی ، استفراغ  -

 .شدید باید فورا به پزشک اطالع دهید 


