
 

؟یوپالستی کرونری چیستژآن  

یک روش مداخله کرونری از راه پوستت استت    

که از طریق یک سوراخ کوچک در سرخرگ 

پا یا دست صورت می گیترد کته در آب  تا وارد    

کردب لوله های  اریک در سرخرگ مبتال و اد 

کردب  ادکنک تعبیه شده در سر لوله  تا شاتار   

کنترل شده مسیر رگ مسدود را  تاز متی کننتد     

ی موضتعی استتداده    رای ورود کاتتراز  ی حس

 می شود.

ت ماتبک شلت ی   ستنت یک  اشااستنت  چیست؟  

است که  رای محاشظت از دیواره  رگ کته در  

 ترای   خطتر انستداد  ته کتار متی رود.      معرض

%ستط  داخلتی   07 یماراب دچار ضتایعات کته   

سرخرگ های اصلی کرونر آنها مسدود  اشتد  

. تتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتتتتتتتتتتتتتتتتتار میتتتتتتتتتتتتتتتتتترود

2 

 

  ه نام خدا
 

 

 

نی گیالبعلوم پ شکی و خدمات  هداشتی درماداناگاه   

 مرک  آموزشی درمانی قلب دکتر حامت

 قلب ی عروق وپالستیآنژ

 

  یماراب و مراجعین قلبیآموزش  ه 

 مرک  آموزشی درمانی قلب دکتر حامت

7930 

 

سرخرگ خونرساب  ه  هنگامی کهمقدمه:

عضله قلبی  ه واسطه تجمع رسو اتی که در 

مجموع پالک نامیده می شوند، تنگ می 

( جریاب خوب  ه عضله قلبی 1 -شود)شکل

کاهش می یا د و اعث درد قدسه سینه می شود 

و اگر لخته هم تاکیل شود حمله قلبی رخ 

 خواهد داد.

 

 
 (و عدازعملقبل )سرخرگ 1 -شکل

             7                          



 

 شیوه زندگی سالم

محدوده طبیعی              حدظ قند خوب در     -  

حدظ شاار خوب در محدوده طبیعی  -  

طبیعیحدوده مدظ کلسترول خوب در ح-  

مصرف رژیم غذایی سالم کم نمک و کم چرب  -

وسب یجات                  وسرشار از میوه  

قطع مصرف سیگار                                  -  

 ار در 9انجام منظم شعالیت جسمانی حداقل -

دقیقه  27-97هدته  ه مدت   

 

دارویتتی و غیتتر دارویتتی متتی    ،استتتنت هتتا 

استتتتنت روی  تتتالن انتهتتتای کتتتاتتر  . اشتتتند

یوپالستی قترار متی گیترد پت  از  تاد      ژآن

شتتدب  تتالوب استتتنت  تته دیتتواره رگ شاتتار  

وارد کرده و مجرای شریاب را  از نگه می 

دارد کاتتر  یروب کایده شده واستتنت در  

 می ماند.             اقیداخل شریاب کرونر

 ه علت ایجادلخته دراستنت داروهتای ضتد   

پالکتی مانند پالویک  و آسپرین  ه  یمار 

 ( 9-شکل)داده می شوند 

 پالویک plavixچیست؟ 

استتت یتتک داروی ضتتد تجمتتع پالکتتتی 

 روزسکته مغ ی ویتا قلبتی    که خطر

 راکاهش می دهد
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 ه شرح زیر  ییوپالستژمراقبت های  عد از آن

 :ال امی است 

روز  2-9از لند کردب اجسام سنگین در  -7

 یوپالستی اجتناب گردد  ژ عد از آن

روز پ   2-9حمام کردب  ا آب ولرم در  -2

یوپالستی توصیه می شود وپانسماب را ژاز آن

 . رداریدونیاز ه پانسماب مجدد نیست    

کبودی کااله راب طبیعی است وتا دو  -2

 .هدته خود  ه خود  ر طرف می شود  

درصورت  روز تورم و درد شدید و  -4

 .قرم ی ناحیه حتما  ه پ شک مراجعه کنید 

ازمالش دادب محکم  االی سوراخ شدگی -5

 .حین حمام کردب جلوگیری شود

 .ازرانندگی تا یک هدته خود داری شود  -6

ماهنگی یوپالستی  ا هژآن یک هدته  عد از-0

 قبلی  ه مطب مراجعه کنید .

     mRIهدته اول پ  ازاستنت گذاری  4در  -8

قلب صورت   دوب تایید متخصصنباید  

 .گیرد
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 15آدرس: رشت میداب مصلی خیا اب 

خرداد کوی  یانی دو مرک  آموزشی 

 درمانی قلب دکتر حامت

33666016-013تلدن تماس :   


