
 תחת רטרוגרדית דף הכנה לציסטוגרפיה 

 CEVUS – אולטרסאונד

  רפלוקס )חזרה של שתן( ציסטוגרפיה היא בדיקה המתבצעת על מנת לבדוק האם יש

. משלפוחית השתן אל הכליות )בניגוד לכיוון התקין, מהכליות לשלפוחית השתן(

עם חומר ניגוד שמותאם  ,ללא קרינההבדיקה מבוצעת במכון האולטראסאונד, 

 םייהמקצוע יםהבדיקה מאושרת ע"י האיגוד מכיל בועות גז זעירות.ולאולטרסאונד 

 בארץ ובעולם. 

  רנטגנאית ואחות.רופאה מומחית בדימות ילדים, הצוות המבצע את הבדיקה כולל 

 הבדיקה. במהלך  /האיתו שארהורי הילד/ה נדרשים לה 

 שאין חשיפה לקרינה, גם נשים בהריון יכולות להישאר עם ילדן. מאחר 

 

 כיצד מתבצעת הבדיקה?

 השתן. שלפוחיתקטטר להאחות תכניס  ,בשלב הראשון של הבדיקה .1

 .השתןלשלפוחית לכליות ו רגיל  אולטרסאונד נבצעלאחר הכנסת הקטטר   .2

גי )סליין( וחומר בשלב השלישי, יוזלפו לשלפוחית השתן, דרך הקטטר, נוזל פיזיולו  .3

 ניגוד.

נמשיך לבצע את בדיקת האולטרסאונד ולסרוק לסרוגין את אזור הכליות והשלפוחית  .4

 על מנת לזהות חזרה של שתן מהשלפוחית אל הכליות )רפלוקס(.

ם באמצעות ד/ילדה להתרוקן על המיטה, ונדגילבסיום הבדיקה נבקש מהי .5

)פעוטות ותינוקות מתרוקנים לעתים תכופות, ללא  האולטרסאונד את השופכה

 התרעה מראש..(

 דקות. 10-15 -משך הבדיקה עצמה הוא כ .6

  קל.  טשטוש תחת הבדיקהכולים לבצע את י , ללא מחלות רקע,שנה גיל מעלנבדקים

 . פחית את הזיכרון מהאירועיובעיקר ביצוע הבדיקה בטשטוש יקל על החוויה 

 י"ע ושחרורם ה/הילד של מלאה להתאוששות עד להמתין יש בטשטוש, בדיקה בסיום 

 . בדרך כלל בין שעה לשעתיים, US -ה צוות

 מהרגיל יותר מים ולשתות מבוגר בהשגחת להישאר צריכים ה/הילד היום בהמשך. 

  ,כדאי ומומלץ להביא מגבונים ובגדים להחלפה, צעצוע/משחק שהילדים אוהבים

 סבלנות!והרבה טאבלט/פלאפון עם סרט או שיר, כל דבר שירגיע את הילד/ה 

  לא לשכוח לתת אנטיביוטיקה יום לפני הבדיקה, ביום הבדיקה וביום למחרת–  

o  ,מתאים.  ביום. נא לפנות לרופא הילדים לקבלת מרשם פעמים 3צפורל 



o לגבי  /האם לילדכם יש רגישות לתרופה זו, נא התייעצו עם הרופא 

 אנטיביוטיקה חלופית.

 יש להתייעץ עם הרופא המטפל , הבדיקה שלפני השבוע במהלך חום ומופיע במידה

 או להתקשר למכון הרנטגן לברר האם יש צורך בקביעת תור חדש.

  קוד ההתחייבות לבדיקה הואL4450  דקות לפני מועד התור למשרדי  20. יש להגיע

 עם הפנייה והתחייבות מתאימה. 2הרנטגן בקומה 

 נא לפנות לרופא הילדים/המשפחה לאחר הבדיקה במידה ומופיע חום או דם בשתן ,

 שלכם.

  באמצעות מערכת "אופק"( התשובה הסופית נשלחת לאחר כיומיים לרופא המפנה(

 או דרך פקס לבקשתכם.

 02-6555514נות אלינו בטלפון: לשאלות נוספות ניתן לפ. 

 

 בברכה

 ובריאות שלמה


