הכנה לבדיקה אורודינאמית
הנחיות להורים
הורים יקרים,
בנכם מוזמן לבדיקה אורודינמית במרפאה אורולוגית ילדים.
על מנת שתגיעו מוכנים לבדיקה אנו ממליצים על קריאת דף זה בעיון.
מהי בדיקה אורודינמית?
בדיקת מדדים שונים במערכת השתן במטרה לאבחן מהם הגורמים לקשיים בתפקוד המערכת של ילדכם.
הבדיקה מעריכה את תפקוד דרכי השתן התחתונות בעזרת מכשור מתקדם.
למי מבצעים בדיקה אורודינמית?
לסובלים מבעיות הקשורות למתן שתן ,ומהפרעות בשליטה בשתן.
סדר ומהלך הבדיקה:
מדידת זרימת שתן -הילד מטיל שתן לתוך מיכל מדידה.
 ילדים מגיל  12ומעלה מתבקשים לשתות  4כוסות שעה לפני הבדיקה.
 מתחת לגיל  12יתכן והבדיקה תתבצע תחת טשטוש ולכן יש צורך להגיע בצום של  4שעות לפני הבדיקה.
 על מנת ששלפוחית השתן תהיה מלאה מומלץ להימנע מכניסה לשירותים כשעתיים לפני הבדיקה.
חשוב :במידה וילדכם מעל גיל  12וישנו צורך בטשטוש לצורך שיתוף פעולה יש לעדכן אותנו בזמן קביעת התור.

בדיקת לחצים בשלפוחית השתן – לצורך כך מוחדרת צינורית דקה לתוך שלפוחית השתן וצינורית דקה נוספת
לפי הטבעת .הצינורית שבשלפוחית משמשת למילוי חומר ניגוד המהול במים (החומר מאפשר לנו לבצע
צילומים).אל אזור האגן מודבקות  3מדבקות המשמשות כחיישנים לבדיקת עוצמת התכווצות שרירי האגן .תוך
כדי הבדיקה הילד מתבקש לדווח על תחושותיו ,ומתי הוא חש צורך להטיל שתן.
בסיום המילוי הילד מתבקש להטיל שתן לתוך מיכל מדידה כמו בתחילת הבדיקה.
האם ישנם סיכונים הכרוכים בבדיקה?
צריבה קלה במתן שתן שעלולה להימשך מספר שעות  ,חולפת עם שתיה מרובה.
דימום בשתן -נדיר ,לרוב חולף עם שתיה מרובה.
זיהום בדרכי השתן -נדיר .על מנת למנוע אפשרות להתפתחות זיהום ,ילדכם יקבל טרם הבדיקה מנה חד פעמית
של אנטיביוטיקה.
.1
.2
.3
.4

הכנה לקראת הבדיקה:
טופס התחייבות מקופת חולים
תשובת בדיקת תרבית שתן עדכנית -עד שבועיים טרם הבדיקה ( .לא ניתן לבצע בזמן זיהום פעיל)
אנטיביוטיקה -תינתן על ידי האחות לפני תחילת הבדיקה.
יש להפסיק ליטול תרופות אנטיכולינרגיות ( נוביטרופן ,דטרוזיטול ) יומיים לפני הבדיקה.
המלצות:

שתפו את ילדכם בכל הנוגע לבדיקה לפני הגעתכם .לפני הבדיקה האחות תדריך אתכם שנית על מהלך הבדיקה.
אם ילדכם בצום ,הביאו אתכם עבורו אוכל שהוא אוהב לאחר סיום הבדיקה ( .נוכל לספק עבורו מעדנים ,לחם,
קורנפלקס וכדומה ,במקרה ותשכחו)...
רצוי להביא צעצוע ,ספר ,טאבלט או כל דבר האהוב על ילדכם.
לנשים בהריון אסור להיכנס לחדר הבדיקה.
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