
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل بعد از سنگ شکنی حتما ذی در موارد

 دالج را آگاه نماییمعپزشک 

ز بیمارستانتب و لرز بعد از ترخیص ا-1

زترخیص ا بعد از دردهای سرکش -2

ردیف به علت که ممکن است بیمارستان 

خرد شده در حالب یا گیر  شدن سنگ های

باشد. گطعه ای بزرگ از سنجدد قن مکرد

یر قابلغ و شدید ت تهوع و استفراغحال-3

ن به علت عفونت و یا گیر کرد کنترل که

 .باشدمی مجدد سنگ 

بدنبال سنگ بندرت خونریزی های شدید-4

اتفاق می افتد.بی شکنی حال

ادرار )رتانسیون ادراری(که بند آمدن-5

بندرت اتفاق می افتد.

ل جراحی درمنزل بعد از عم

.مایعات فراوان بنوشید-1

جویز شدهک و مسکن مناسب تآنتی بیوتی-2

زشک دقیقا طبق دستور استفاده توسط پ

 گردد.

فعایت شدید بدنیتا یک هفته از -3

خودداری کنید.

ف ادرار نمایید تا درحتما در یک ظر-4

ت انجام آزمایش صورت دفع سنگ آنها را جه

 بدست آورد.

ده کهآمپیش ه مشکل گوندر صورت هر-5

قبال ذکر شده با پزشک معالج تماش گرفته 

 .شود

ده روز بعد از سنگ شکنی کنترل مجدد-6

طمینان از فیک و رادیولوژیک جهت اسونوگرا

ل امموفقیت کامل سنگ شکنی و دفع ک

 مجرای ادرار انجام شود.سنگ از 

ی و ورژانس های جراحی اورولوژمنبع: ا

  CMMD 1388 عملی  تکنیک های ارتوپدی

2010احی شوارتز اصول جر

شکستن سنگ حالب از 

TULجرای ادرار طریق م

 تهیه کننده: مهدیه ربیعی       
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پهلو  دیبا درد شد یماریب کی هیقولنج کل

در لوله  یکردن سنگ ادرار ریبوده که بعلت گ

 یم هیحالب و بدنبال آن انسداد و تورم کل

 باشد. 

کوچک حالب با  یاکثر موارد سنگ ها در

ولی در  شوند یمسکن خودبخود دفع م زیتجو

بزرگتر باشند می توان از مواردی که سنگ 

از راه مجرا بدون هیچگونه   TULطریق روش 

 برش و بی هیچ دردی سنگ را خارج نمود.

 

 

 

 

 

  TULعمل جراحی 

جراح به کمک وسیله ای به نام یورتروسکوپ 

از طریق مجرای ادرار وارد مثانه و سپس  لوله 

شده و بعد از دیدن سنگ به کمک ابزار حالب 

مخصوص سنگ را خرد نموده و در این مرحله 

خرده های  در صورتی که امکان داشته باشد

سنگ خارج شده و در غیر این صورت بسته 

در داخل حالب لوله  به نظر جراح ممکن است

ای قرار داده شود که چند روز بعد از عمل 

TUL .خارج خواهد شد 

بعد از سنگ شکنی حالب نکاتی که باید 

 رعایت گردد

بعد از خارج کردن سوند حالبی گاهی -1

دردهایی بعلت عبور قطعات شکسته شده 

ضمن  به علت دستکاری سنگ یا ورم حالبی

استفاده از مسکن  ل بوجود می آید.که باعم

 می یابد.مناسب درد کاهش 

ی روز بعد از سنگ شکنی حالب تا چند-2

 ن در ادرارهی خوممکن است شاهد گاهگا

 باشید که اهمیت ندارد.

 

 

و  یاحساس سوزش داخل مجرای ادرار-3

دستکاری مجرای  به علت التهاب و راررر ادتک

و عبور وسیله  ضمن سنگ شکنی  ادراری

 .پ از مجراستویورتروسک

ط پزشک توس آنتی بیوتیک تجویز شده-4

 طبق دستور پزشک معالج استفاده شودمعالج 

 عفونت شود.تا مانع 

یعات فراوان بنوشید و ادرار را در ظرف ما-5

ظر سنگ ادراری دفع شده جمع آوری و از ن

 یید.اکنترل نم

 

 


