דף מידע למטופל בנושא :צנתור ימני
הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,
ריכזנו עבורך דף מידע זה אשר יעזור לך לעבור את הטיפול בדרך הטובה והבטוחה ביותר .
צנתור ימני:
אי ספיקת לב ימנית ויתר לחץ דם ריאתי מתרחשים לעיתים קרובים במקביל ,מאחר ויתר לחץ
דם ריאתי גורם פעמים רבות לאי ספיקת לב ימנית.
בהערכת מטופל עם יתר לחץ דם ריאתי ו/או אי ספיקת לב ימנית יש לבצע צנתור על מנת לקבוע
את הטיפול המתאים ביותר.
צנתור לב ימני מסייע לרופא המטפל באבחנה מבדלת ובהחלטה על סוגי הטיפול.
בצנתור לב ימני ניתן למדוד לחצים במדורי הלב ובעורקי הריאה ,וכן להעריך את תפקוד הלב
והמסתמים .בצנתור לב ימני מתבצעת גם מדידה מדויקת של תפוקת הלב.
במסגרת הצנתור הימני ,על פי שיקולו של הרופא הקרדיולוג ,ניתן גם להעריך השפעתן של תרופות
הניתנות דרך הוריד על תנגודת כלי הדם הריאתיים ,כגון . Adenosine ,יתכנו תגובה לתרופה
כגון :כמעט-עילפון ,בחילות ,וסחרחורת שחולפות.
לפי התגובה יחליט הרופא האם להתחיל בטיפול תרופתי דרך הפה.
הכנה לצנתור:
במידה ואתה מטופל בקומדין – יש להמשיך ליטול התרופה כרגיל.
לילה לפני הבדיקה ,החל מחצות ,עליך להיות בצום.
ביום הצנתור יש להגיע למחלקה הקרדיולוגית בשעה  0:77עם התחייבות לפעולה מקופת החולים.
צוות יחידת הצנתורים יזמין אותך לבדיקה לפי תור הנקבע על פי שיקולים רפואיים.
בחדר הקבלה לחדר צנתור תלבש חלוק ואחות תתקין לך עירוי נוזלים ותשאל אותך על רגישות
לתרופות.
אם יש לך שיניים תותבות עליך להוציאן לפני הבדיקה (רצוי למסור לבני המשפחה).
בחדר צנתור תחובר למוניטור ולמד-סטורציה ואחות תכסה אותך עם סדין סטרילי.


שיתוף הפעולה שלך עם הצוות מאוד חשוב וכן חשוב שתשכב ישר בלי לזוז.



ייתכן ותתבקש במהלך הבדיקה לנשום עמוק ,ולהחזיק את האוויר לכמה שניות ואף להשתעל.



הצנתור נעשה בהרדמה מקומית.

מהלך הצנתור הימני
לאחר הרדמה מקומית ,הרופא מחדיר צנתר מיוחד דרך ווריד גדול בצוואר .קטטר זה מגיע
למדורי הלב ולפתח עורקי הריאה ומאפשר מדידת לחצים במדורים אלו.
הבדיקה האבחנתית נמשכת כ 07 -דקות ,בתום השלב של מדידת הלחצים הרופא יחליט כאמור,
לבדוק את השפעת התרופות על לחצים אלו.
בתום הצנתור



הרופא יוציא את הצינורית מהצוואר ויילחץ כ 07 -דקות במקום ההחדרה.



בתום הבדיקה תוכל לשבת במיטה.



לאחר מכן תחזור למחלקה הקרדיולוגית להשגחה ולהמשך טיפול.



ניתן לאכול ולשתות מיד לאחר הצנתור.



ירידה מהמיטה בדרך כלל לאחר כחצי שעה במחלקה ,באישור אחות המחלקה.



לרוב השחרור מבית החולים מתרחש כבר באותו הערב.
צוות יחידת הצנתורים מאחל לך החלמה מהירה !

