
 

 

 טיפול שטיפת שלפוחית השתן
 

 , מטופל יקר

המשך הטיפול יינתן לך . במחלקה עברת כריתה או צריבה של תהליך בכיס השתן
.  במרפאתנו

.  ברצוננו להסביר לך את תהליך הטיפול ותופעות הלוואי העלולות להופיע במהלכו

שיוצא בתום , לתוך שלפוחית השתן דרך קטטר דק( נוזלית)הטיפול הינו הכנסת תרופה 
הטיפול יינתן אחת . לחזור לביתך( י)בגמר כל טיפול במרפאה תוכל. הכנסת התרופה

לאחר ששת השבועות תהיה הפסקה של חודש עד . לשבוע במשך ששה שבועות
בהמשך ינתנו טיפולים . במהלכם תתבצע ציסטוסקופיה ביקורת, *שלושה חודשים

.  ויבוצעו ציסטוסקופיות ביקורת תקופתיות* בודדים אחת לחודש או יותר

 

 

 :  סדר הפעולות לפני ואחרי השטיפה הוא כדלקמן 

שעות לפני  4יש להימנע מלשתות או לאכול דברים המכילים קפאין . 1
.  השטיפה

.  בבוקר הטיפול אפשר לאכול אך רצוי לא לשתות. 2

.  עליך לרוקן לחלוטין את שלפוחית השתן, לפני תחילת הטיפול. 3

כ הצנתר 'הטיפול התרופתי ומיד אח דרכו יינתן לך( קטטר)יוכנס לך צנתר . 4
.  יוצא

.  בגמר הטיפול עליך להימנע מלהטיל שתן למשך שעה וחצי עד שעתיים. 5

מומלץ לשכב וכל רבע שעה לשנות , בשעה הראשונה לאחר הטיפול. 6
.  תנוחה

לאחר ההתרוקנות הראשונית יש להגדיל את כמויות השתייה כדי לשטוף . 7
.  את השלפוחית

 . ידיים היטב לאחר ההתרוקנות בשירותים (י)רחץ. 8
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  :תופעות לוואי שיתכן ויופיעו ביום הטיפול 

.  צריבה במתן שתן/ דחיפות . 1

.  יש לפנות לחדר המיון, במקרה של דימום חזק יותר. דימום קל בשתן. 2

ניתן לקחת (. 'שפעת'כעין )הרגשה כללית רעה או חולשה , 38.5חום עד . 3
אם מופיעים צמרמורת . מנוחה בבית ושתיה, אופטלגין וכדומה, כדור אקמול
י רופאי 'ע( י)שם תטופל, יש לפנות ללא היסוס לחדר המיון 38.5או חום מעל 

 . המחלקה

 

 

 

  :הערות  

.  בהתאם להוראות רופא, שינויים והנחיות אחרות יתכנו* 

תוכל לפנות טלפונית לאחיות , במקרה ותהיינה לך שאלות נוספות** 
המרפאות  

  14.00-08.00בין השעות ' ה'-האורולוגיות בימים א

  03-9376902: טל' מרפאה אורולוגית א

  03-9377334: טל' מרפאה אורולוגית ב
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