
 صدوقی اصفهان آیت اله بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید

 سنگ شکن -واحد تصویربرداری

نام و نام خانوادگی ................ شغل ............ وزن ............ سن .......... پزشک معالج .............. 

 ....................................................................................................................آدرس و تلفن تماس 
 

 

 لطفاً بیماری خود را به صورت کامل توضیح دهید.

 

 

 

 
 

 

 توصیه های قبل از سنگ شکن*** 

 عقادی از دو هفته قبل* قطع داروهای آسپرین و ضد ان

 حاملگی عدم عفونت و تب* عدم 

 آوردن عکس و سونوگرافی جدید، * کنترل فشار خون 

 داشتن همراه الزامی است. ،* استحمام قبل از سنگ شکن

 * اطالع به کارشناس مربوطه در صورت داشتن بیماری قبلی، دیابت، اختالل انعقادی

یا مصرف روغن  ساعت 1عدد قرص بیزاکودیل به فاصله  5* آمادگی دستگاه گوارش )مصرف 

 عدد پودرپیدروالکس طبق دستور( 4کرچک یا مصرف 

 *** توصیه های بعد از سنگ شکن

 * مصرف مایعات فراوان

 * مراجعه در صورت خونریزی ادراری شدید

 مدت دو هفته بعداز عمل سنگ شکنه * مراجعه به پزشک ب

 شده ع* جمع آوری سنگهای دف

 شود.* فقط داروی مسکن تجویز شده مصرف 



 *** قابل توجه بیماران محترم بخش سنگ شکن

 موارد منع انجام سنگ شکن

 UTI* تب و لرز و 

 * خانم حامله

 باال( CR* بیماران اورمیک )

 استنت( DJ* بیماران تک کلیه بدون )

 (Strang horn* سنگ شاخ گوزنی )

 پالویکس و ...( -وارفارین -* داروهای آنتی کواگوالن )آسپرین

 

 انجام اقدامات الزم قبل از سنگ شکن*** 

 * اطمینان از عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد مانند آسپرین و .. قبل از سنگ شکن

 عدد پودرپیدروالکس 4یا استفاده از عصر روز قبل با روغن کرچک وها ازروده* آمادگی

 هیدرونفرزو کلیه هاحالب و یاعدد( در صورت وجود سنگ در4* استفاده از قرص بیزاکودیل)

 بودن بیمار  (NPO* اطمینان از)

 * ارائه سونوگرافی کلیه وحالب که حداکثر از تاریخ یک ماه قبل باشد.

 * در صورت انجام جراحی قلب داشتن مجوز از پزشک معالج یا پزشک قلب الزامی است.

 * داشتن همراه برای کسانی که رانندگی می کنند الزامی است.

 

 

 

 امضاء تاریخ و


