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 عكس رنگي رحم

  )HSGهيستروسالپنگوگرافي(

به پرتونگاري از رحم از نظر شكل,اندازه و وضعيت لوله هاي رحمي 

و ضايعات آنها از جمله پوليپ,تومور,ناهنجاري هاي مادر زادي و 

 با تزريق ماده حاجب محلول در آب,اتساع و انسداد لوله هاي رحم 

به داخل رحم هيستروسالپنگوگرافي گفته ميشود.دستگاه باروري 

زنان شامل اندام هاي داخلي و خارجي مي باشد, كه در اين ازمايش 

اندام هاي داخلي يعني تخمدان ها, لوله هاي رحمي, رحم و مهبل 

   مورد نظر ميباشد.

  موارد استفاده از اين ازمون:

تشخيص ضايعاتي است كه به خصوص سبب نازايي ميشود,عوامل عبارتند از:فقدان قاعدگي,اختالل در جهت 

قاعدگي, سقط ها ي مكرر, وضعيت لوله هاي رحمي, ارزيابي قبل و بعد از جراحي, ناهنجاري هاي مادر زادي, 

  پوليپ, فيستول و غيره ميباشند.

  آمادگي بيمار:

  ر مهم آمادگي بيمار است كه شامل فاكتور هاي زير است:در اين آزمايش يكي از نكات بسيا

  اشد. روزميب 10روز پس شروع قاعدگي است ميانگين آن  12تا  8مان مناسب: بهترين زمان در فاصله ي ز -

  زمايش ضرورت دارد.آتخليه مثانه لحظاتي قبل از شروع  -
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يا در مورد موادي كه به آنها حساسيت دارد به  قبل از آزمون بيمار بايد در مورد داروهايي كه استفاده ميكند -

  خصوص مواد مورد استفاده در عكس رنگي رحم پزشك را مطلع سازد.

  انجام ازمون نزديكي نداشته باشد. از روز اول قاعدگي تا روز -

ر ت شود.ديمار براي انجام اين آزمون, روز قبل راديوگرافي به متخصص زنان مراجعه نموده و كنترل عفونب -

گي به قاعد صورت رويت عفونت گرافي كنسل شده و بعد از درمان عفونت مجددا براي گرفتن وقت در روز اول

  بخش مراجعه نمايد.

الزامي  مراه نيزهوردن بيمار بايد روز انجام ازمون نوار بهداشتي با خود بياورد. حتما صبحانه كامل صرف شود. ا 

  ميباشد.

  روش آزمايش:

ام ني به اخت راديولوژي بر روي كمرش دراز كشيده زانوهايش را خم كرده سپس وسيله بيمار در انتهاي ت

از هوا  و پس اسپكولوم مناسب وارد واژن ميشود.سرنگ حاوي ماده حاجب به انتهاي دستگاه تزريق وصل ميشود

دقيقه  10گيري كامل نوك مخروط در دهانه رحم ثابت ميشود.سپس ماده حاجب طي سه مرحله تزريق ميشود.

  بعد از خارج كردن دستگاه اخرين گرافي تهيه ميشود.

  لكه بيني در بسياري از خانم ها تا چند روز بعد از انجام اين آزمون طبيعي و نرمال است.

  بيمار در اين آزمون درد كمي را تحمل خواهد كرد ولي اين احساس خيلي زود پايان ميابد.

  مراقبت از بيمار:

سر وقت  ت راجويز شده اسمار تمام روز استراحت كند وانتي بيوتيك هايي كه برايش تپس از اتمام آزمون بي

  مصرف كند.

  مددجوياني كه نياز به انجام عكس رنگي رحم دارند، كاركنان درماني. گروه هدف:


