צנתור
מטרת הבדיקה
צנתור הלב מספק מידע מדויק ומפורט לגבי פעילות הלב ומצב העורקים
המזינים אותו .המידע המושג בצנתור עוזר לרופאים לאבחן במדויק את הבעיה,
ובכך לבחור את הטיפול המתאים ביותר.
על פי ממצאי הצנתור ניתן להמליץ על אחד או יותר מהטיפולים הבאים:
 הערכת טיפול תרופתי.
 טיפול על ידי בלון ו/או השתלת תומך להבטחת שמירה על עורק פתוח.
 טיפול כירורגי.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה
 יש להגיע בצום מחצות ליל הצנתור.
 בבוקר הצנתור ניתן לקחת תרופות עם כמות קטנה של מים.
 אם הנך רגיש/ה ליוד על פי חשיפה קודמת לחומר זה ,עליך לדווח על כך
ולקבל הכנה מיוחדת במרפאת טרום צנתור.
 אם הנך בהיריון עליך לדווח על כך לרופא שהפנה אותך לצנתור ולהתייעץ
איתו על חיוניות הבדיקה.

תהליך הבדיקה
 הצנתור מתבצע בחדר מיוחד על ידי צוות מיומן הכולל רופאים ,אחיות
וטכנאים ,תוך שמירה על תנאים סטריליים ,לכן הצוות לבוש במדים ירוקים.
 בדיקת הצנתור כוללת הזרקה של חומר ניגודי לתוך חללי הלב ולעורקי הלב
הכליליים .הפעולה מתבצעת תוך כדי הקלטה של התהליך על דיסק צילום
בזמן שיקוף רנטגן.
 בחדר הצנתור תועבר/י למיטה צרה אשר עליה מתבצעת הפעולה ויחובר
אליך מכשיר אק"ג ומד לחץ דם .במהלך כל הבדיקה הנך בהכרה מלאה.
הבדיקה מתבצעת בהרדמה מקומית באזור המפשעה או היד ,ותוכל/י לשוחח
עם הרופא/ה או האחות ואף לשאול שאלות .אם תחוש/י כאבים או אי נוחות
כל שהיא – חשוב לדווח על כך לרופא.
 הרופא/ה מחטא/ה את אזור המפשעה או היד )על פי שיקול דעתו( ,לאחר
מכן יוזרק חומר להרדמה מקומית .תהיה תחושה של מגע באזור ולא של
כאב .בזמן החדרת הצנתר ,הרופא/ה נעזר/ת בשיקוף רנטגן המסייע לו/ה
להוליך את הצנתר .במהלך הבדיקה תתבקש/י לנשום עמוק בעת הצורך.
 בשלב בו מוזרק החומר הניגודי ייתכן ותופיע תחושת גל חום החולפת תוך
מספר שניות.
 צנתור אבחוני אורך כ 30-15-דקות וצנתור טיפולי אורך כשעה.

צנתור
לאחר הבדיקה
 בתום הבדיקה תוחזר/י לחדר התאוששות.
 אזור המפשעה נלחץ ידנית במשך מספר דקות על מנת למנוע דמם.
 במשך  6שעות אין להזיז את הרגל בה הוחדר הצנתר ,ואין להרים את הראש
מחשש להעלאת לחץ תוך בטני ובכך להגביר את הדמם.
 במקרה של צנתור דרך היד – תידרש/י לשכב במשך שעתיים בלבד.
 לאחר שעתיים מהבדיקה מותר לאכול ולשתות.
 אם מבוצע צנתור אבחוני בלבד ובשעות הבוקר ,קרוב לוודאי שניתן יהיה
לשחררך לביתך.
 אם תתעורר בעיה כלשהיא ,או אם ה ממצאים יחייבו זאת ,יהיה עליך להישאר
באשפוז יום נוסף.
 אם מבוצע צנתור טיפולי באחד או יותר מהעורקים הכליליים ,יהיה עליך
להישאר באשפוז עד למחרת היום.
 לאחר שתשוחרר/י למחלקה או לביתך ,עליך לדווח על כל הרגשת אי נוחות
כגון :כאבים בחזה ,קוצר נשימה ,דמם או כל כאב אחר.
 באזור המפשעה עשוי להופיע כתם כחול שייעלם בהדרגה תוך חודש ימים.
 תוצאות הצנתור יימסרו לך מוקדם ככל האפשר על ידי המצנתר .כמו כן
יינתנו לך המלצות להמשך טיפול.
בברכת בריאות שלמה
צוות

המערך הקרדיולוגי

