KORONER ANGİO / SAĞ-SOL KALP KATETERİZASYONU / KORONER
BALON+STENT
FR-HYE-04-502-01

İŞLEM ÖNCESİ BİLGİLER
1-

Koroner anjiyografi ve/veya sağ-sol kalp kateterizasyonu tanı amacıyla yapılan bir işlemdir.

2-

Koroner anjiyografide amaç kalbi besleyen koroner damarların opak (boyalı) madde ile filmini
çekmek, daralma veya tıkanma olup olmadığını belirlemektir.

3-

Sağ-sol kalp kateterizasyonu’nda amaç kalp boşluklarının basınçlarını ölçmek ve opak madde
yardımıyla filmlerini çekmektir.

4-

İşlem lokal anestezi ile kasık bölgesinden(veya koldan) uygun kateterler kullanılarak yapılır.

5-

İşlem öncesi gece 24:00’ten sonra aç kalınmalı aksi söylenmedikçe bir şey yememeli ve su
içmemelisiniz.

6-

Sabah ilaçlarınızı alıp almamak gerektiğini doktorunuza sorunuz. Genellikle az bir su ile ilaçlarınızı
almanız söylenecektir. İlaçlarınızı yanınızda getiriniz.

7-

İşlem öncesi duş alarak geliniz. Her iki kasık bölgenizin, bacaklarınızın kasığa yakın üst kısmı dahil
tıraş edilmesini ve kıllardan tamamen arındırılması gerekmektedir.

8-

İşlem öncesi kolunuzdan serum takılacaktır. Diyabetiniz varsa onun içinde ayrı bir serum takılacaktır.

9-

İşlem sırasında üzeriniz steril olarak örtü ile örtülecektir. Bunlar s teril ortamın sağlanması için
gereklidir.

10- İşlem sırasında nefes tutma, derin nefes alma gibi doktorunuzun talimatlarını yerine getiriniz.

İŞLEM SONRASI BİLGİLER
1-

İşlemin hemen sonrasında anjiyografi laboratuvarında veya servisteki yata ğınızda işlem bölgesindeki
sheat çekilerek üzerine 10-15 dakika baskı yapılacaktır. Bu sırada bası yerinde hafif ağrı ve bacağınızda
hafif bir uyuşma hissi olabilir.

2-

İşlem yerine kum torbası 5-6 saat konulacak, bazen özel bası cihazları konulabilir.

3-

İşlemden 30-60 dakika sonra su, meyve suyu, çorba gibi sıvı gıdalar tüketilebilir,3 saat sonra yemek
yiyebilirsiniz.

4-

Anjiyografide kullanılan opak madde idrar söktürdüğü için böbreklerin çalışmasını korumak için çok
miktarda sıvı içmeniz önerilir.(Yarım saat’te bir bardak)

5-

İdrar için ördek veya sürgü kullanacaksınız.

6-

Ayağa kalkmadan evvel hemşireyi bilgilendiriniz.

7-

İşlemden bir gün sonra duş alabilirsiniz. Bandajınızı ıslatıp çıkarabilirsiniz. Pansuman gerekmez.

8-

İlk birkaç gün ağır aktivitelerden kaçınınız.( koşma, merdiven çıkma, dans etme, bisiklete binme)

Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Kardiyoloji Anabilim Dalı

İlk yayın tarihi: 11.02.2020

Rev No : 00

Sayfa 1 / 2

Rev Tarihi :

9-

Kateter giriş yerinde ani kanama, artan ve büyüyen şişlik, bacakta kızarıklık ve ısı artışı, uyuşukluk,
yaygın morarma şikayetleri olması halinde doktorunuza başvurunuz.

KAG SONRASI BALON YA DA STENT İŞLEMİ YAPILIRSA

1-

İşlem sonrası yoğun bakım ünitesine alınacaksınız. Yoğun bakıma alınmak rutin takip amacıyla
yapılan bir uygulamadır.

2-

İşlemden esnasında ve işlem sonrasında kan sulandırıcı ilaçlar verildiği için kasık bölgenizdeki
plastik borucuk (sheat) 4-5 saat kalacaktır. Bu esnada o bacağınızı bükmeyiniz. Bu süre sonunda
sheat çekilerek üzerine 10-15 dakika baskı yapılacaktır. Bası yerinde hafif ağrı ve uyuşma hissi
olabilir.

3-

Stent takılan hastaların doktoru tarafından önerilen kan sulandırıcı ilaçları aksatmadan kullanması
hayati öneme sahiptir. Doktorunuzun uygun gördüğü tarihte mutlaka kontrole geliniz. İlaçların
kesilmesi gereken bir durumda doktorunuza danışmadan kesmeyiniz.
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