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 מטרת הבדיקה
 .הדגמת דרכי השתן וכיס השתן על ידי מילוי רטרוגרדי של המערכת בחומר ניגוד

 
 

 חשוב לדעת
 .למרות מאמצינו יתכנו עיכובים בשל בדיקות דחופות. עליך להגיע לבדיקה בשעה המצוינת .1

 .שרד הקבלה לשם פתיחת תיקבהגיעך למחלקת הדימות עליך לפנות למ .2
 .חובה עליך להודיע על כך בבואך לבדיקה, או קיים ספק כלשהו לגבי הריון, במידה והינך בהריון

 :יש להביא הזמנה מפורטת מהרופא המפנה הכוללת .3
 שאלה לרדיולוג, סיבת ההפניה. 
 כולל טיפול תרופתי קבוע, פרטים רפואיים . 
 מידע על אלרגיות ורגישויות. 

 . יא טופס התחיבותיש להב .4
 

 הכנה לבדיקה
  אוכל , תרופות: ליוד או ולחומרים אחרים כגון אלרגיה/מרגישותמטופלים הסובלים

יש צורך בהכנה מוקדמת על ידי נטילת  אסטמה ברונכיאלאו הסובלים מ'  וכו
 .סטרואידים לפי הנחיית הרופא המטפל

  מטופלים הסובלים מסכרת ונוטליםGlucophage , אוGlucomin יש , ודומיהם
יש להתייעץ עם . להפסיק את לקיחת התרופה ביום הבדיקה ויומיים לאחר הבדיקה

 .הרופא המטפל האם לקחת תרופה חלופית בזמן זה
 

 מהלך הבדיקה
 .ואחות על פי הצורך, רנטגנאי, הבדיקה מתבצעת בחדר שיקופים על ידי רופא אורולוג

. דרך הקטטר יוכנס חומר ניגוד יודי למערכת השתן. הבדיקה מוכנס קטטר לשלפוחית השתןבמהלך 
בסיום הבדיקה יש לרוקן את שלפוחית . במקביל הרנטגנולוג משקף ומצלם את שלבי המילוי השונים

חזרה של שתן כלפי  -על מנת לראות אם בזמן ההתרוקנות קיים רפלוקס , תוך כדי המשך השיקוף, השתן
 .ותהכלי

 
 דקות 33-משך הבדיקה כ. 
 אישה הרה אינה יכולה . הורה או אחר, בזמן בדיקת ילד נדרשת נוכחות קרוב מלווה

 .להיות נוכחת בבדיקה
 

 תוצאות הבדיקה
 .מועברות לרופא המטפל במחלקה: במסגרת אשפוז

מוך לזמן ס, על ידי רופא ילדים במרפאות החוץ ןתשובת הרופא האורולוג תינת: במסגרת אמבולטורית
 .לרופא החתום על ההפניה לבדיקה רתשובת הרופא הרדיולוג תשלח בדוא. סיום הבדיקה

 
 

 
 .לנוחיותך צוות מחלקת דימות עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף

 
 34-6652453 ,34-6652271: טלפון

 
 בהצלחה

 צוות מכון רנטגן ודימות
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 .הכתוב הוא בלשון זכר אך מיועד לשני המינים* 


