RADYOLOJİ ÜNİTESİ
ANJİYOGRAFİ VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER ÖNCESİ VE SONRASI İÇİN
BİLGİLENDİRME FORMU

Hastanın Adı Soyadı:
HIS No:
Yapılacak İşlem:
Randevu Tarihi:

İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
1.İşlem günü sabah 9.00’a kadar resmi işlfemlerinizi yaptırmış olarak Anjiyografi Ünitesi’nde hazır olunuz.
Buna göre zaman ve gerekli belge yönünden hazırlıklı geliniz. Yanınızda bulunması gereken belgeler
şunlardır:
Nüfus cüzdanı, geçmiş tetkik dosyası ve çekilmiş filmlerin CDleri, gönderen doktorun istem notu,
sürekli kullanılan ilaçların isimleri.
2.İşlem öncesi en az 8 saat aç kalınması (hastanın en az 8 saat hiçbir şey yememesi ve içmemesi)
gerekmektedir. Doktorunuzun aksi bir uyarısı olmaması durumunda sürekli kullandığınız ilaçlarınızı işlem
sabahında az miktarda suyla alınız.
3.Diabetik (şeker hastası) iseniz 24 saat önce oral antidiabetik ilaçlarınızı (insülin dışındaki şeker
hastalığı haplarınızı) keserek doktorunuza danışarak insüline geçiniz, işlem sabahı insülininizi de
aç kalmanız gerektiğinden yapmayın ve işlem yapacak doktoru uyarınız.
4.Kan sulandırıcı ilaçları (aspirin, heparin, kumadin, vb.) 24 saat önce kesiniz ve işlem yapacak doktoru
uyarınız.
5.İki taraf kasık temizliği ve tıraşı yapınız.
6.Aşağıdaki laboratuar tetkiklerinin işlem öncesi 1 hafta içinde yapılması ve sonuçlarının işlem günü
getirilmesi gerekmektedir:
-Hbs Ag, Anti HCV, Anti HIV
-PT, PTT, APTT
-BUN, Kreatinin
-Hemogram (CBC)
-Diğer
7.İşlem sonrası yaklaşık 5-6 saat gözleme alınacaksınız. Herhangi bir sorun görülmemesi durumunda
tanısal anjiografi yapılan hastalar bu süre sonunda, stent veya damariçi balon uygulaması yapılan hastalar
ertesi gün taburcu edilecektir. İşlemden sonra size evinize kadar eşlik edecek bir refakatçi ile birlikte
geliniz. Eve dönerken araba kullanamayacaksınız, dönüş planlarınızı buna göre yapınız.
8.Eğer reçete edildi ise gerekli malzeme ve/veya ilaçlarınızı randevu tarihinde yanınızda getiriniz.
9.İşleme gelirken hasta dosyasını varsa bütün eski grafi, US, BT, MR filmlerinin CD’lerinin ve diğer
tahlillerin getirilmesi önemle rica olunur.
10.Yatması gereken hastalar için: Randevunuzdan bir gün önce ya da randevu sabahı erkenden
hastanemizin ilgili kliniğine yatışınızı sağlayınız.
11.Yatan hastalar için: Serviste İV damar yolu açılarak (sol koldan) hastanın IV sıvı ile gönderilmesi
gerekmektedir. İşlem öncesinde sonda takılması ve profilaktik antibiyotik gereksinimi için girişimsel
radyolojiye danışınız (dahili tel: 4825).
12.Yatan hastalar için: Diabetik hastalarda 24 saat önce oral antidiabetiğin kesilmesi ve nötralize insülinli
mayi takılması rica olunur.
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
İşleminiz size verilen randevu tarihinde yapılmaya çalışılacaktır. Yapılacak işlemin türüne bağlı olarak,
hastaların içeride kalma süresi değişmektedir. Ayrıca acil hastalar önceliklidir. Bu nedenlerle
randevunuzda aksamalar oluşabilir. Önemli bir gecikme olması durumunda size en yakın zamana yeni bir
randevu verilecektir.
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ANJİYOGRAFİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
1.İncelemeyi takip eden zaman içinde, iğne girişi yerinde herhangi bir sorun olmaması durumunda
evinize gönderilebilirsiniz. Yolculuğunuzu yatar veya yarı oturur pozisyonda yapmanız gerekmektedir. Bu
sırada araba kullanmayınız.
2.İşlem sonrası 8-12 saat kadar mutlak yatak istirahati önerilir. Bu süre içinde anjiyografi işlemi
yapılan kol veya bacağınızı mümkün olduğunca hareket ettirmemelisiniz.
3.İşlem sonrasında ilk 24 saat hafif ağrı hissedilebilir ve hafif şişlik ve kızarıklık daha sonrasında da
yaklaşık 1 hafta devam edebilen morarma olabilir. Bunun için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Ancak bazı
ağrı kesici ilaçlar kanama riskini artırdığından doktorunuzun kontrolünde ağrı kesici alınabilir.
4. İşlem yapılan yerde, ilk 24 saat içinde, aşırı şişlik ve/veya durmayan kanama gibi durumlarda, bu
bölge üzerine kuvvetli basınç uygulanmalı ve vakit kaybetmeden hastane acil servisine
başvurulmalıdır.
5.İşlemden 2 saat sonra normal günlük gıdalarınızı almaya başlayabilirsiniz. Bu sırada bol sıvı
içmelisiniz (2,5-3 litre sıvıyı 24 saatte içinde almanız önerilir).
6.İşlem sonrası ilk 24 saat boyunca tuvalet ihtiyacınızı, kateterin takıldığı kasığınızı elinizle destekleyerek
karşılayabilirsiniz. Ayrıca yemeğinizi de yarı oturur pozisyonda yemeniz önerilir.
7.İşlem yapılan yerdeki bandajın 24 saat kadar kalması önerilir. Bu süre sonunda banyo yapılabilir.
1 hafta boyunca ağır hareketlerden kaçınınız ve spor yapmayınız.
8.İşlem yapılan yerde 24 saatten sonra, 10 gün içinde, devam eden kızarıklık, şişlikte artış, şiddetli ağrı
ve/veya akıntı olursa yara yeri enfeksiyonu söz konusu olabilir. Bu durumda işlem yapılan birime
başvurulmalıdır.
9.İşlem yapılan yerde 2 hafta içinde şişlik ve elle kontrolde uğuldama gibi titreşimli bir ses hissederseniz
işlem yapılan birime başvurunuz.
10.İşlem sonrası 24 saat boyunca eğer sigara içiyorsanız, bırakınız. Bu arada sigaranın damar hastalığı
oluşturan en önemli risk faktörü olduğunu hatırlatır ve tamamen bırakmanızı öneririz.
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