سنگ کلیه چیست؟

کلیِ ّب ثبعث سػفیِ هَاز سائس ثسى اس طزیق سطکیل ازرار
هی ضًَس .گبّی ایي هَاز سائس ثبّن خوع ضسُ ٍ ایدبز
سٌگ کلیِ هی کٌٌس  .گبّی ایي سٌگْب حزکز هی کٌٌس ٍ
ٍارز هحا ری ازراری هی ضًَس.

سٌگ ّبی هدبری ازراری هوکي اسز زر ّز سطحی اس
ى ٍ هَخت هسسٍز ضسى خزیبى
سیسشن ازراری ایدبز ضَ ز
ازرار هی ضًَس .ثٌبثزایي ثبعث ایدبز زرزّبی ضسیس ٌّگبم
حزکز ایي سٌگْب ٍ اثشال ثِ عفًَز ،غسهِ ٍ ًبرسبیی کلیِ
هی ضًَس  .ایدبز سٌگْبی کلیِ زر هززاى ثیطشز اس سًبى
اسز ثِ طَری کِ ثز طجق آهبری زر اًگلسشبى ثِ اسای 20
هزز سِ هزز ٍ ثِ اسای  20سى  1سى هجشال ثِ سٌگْبی
کلیِ هی ضًَس ٍ ثطشز زر سٌیي  20-40سبلگی رخ هی
زٌّس .ایي ثیوبری زر ثیطشز اس ًیوی اس هجشالیبى هوکي
اسز زر  5-10سبل آیٌسُ عَز کٌس.
عَاهل ذطز هشعسزی ثزای ثزٍس سٌگ ٍخَز زارز کِ عوسُ
سزیي آًْب ،عسم زریبفز کبفی هبیعبر هی ثبضس عالٍُ ثز
ایي ،زریبفز هَاز غذایی حبٍی دزٍسئیي ٍ سسین ثبال ٍ فیجز
کنً ،ساضشي فعبلیز فیشیکی ،عفًَشْبی هکزر هدبری ازرار،
سبثقِ اثشال زر یکی اس ثسشگبى زرخِ اٍل هبًٌس دسر ،هبزر،
ذَاّز یب ثزازر ،زاضشي سبثقِ اثشال ثِ ایي سٌگْب زر فزز ٍ
سزٍئیسّب ،
هػزف طَالًی هسر ثزذی زارٍّب هبًٌس اس
آسذزیي ،آًشی اسیسّب ،کلسین ٍ هکولْبی ٍیشبهیي زی.

رٍضْبی زرهبًی سٌگ کلیِ ثب سَخِ ثِ اًساسُ سٌگ ،هحل
سٌگ ٍ خٌس سٌگ ثزای ثیوبر اًشربة هی ضَز الجشِ
اغلت سٌگْبی کلیِ ثسٍى ّیچ اقساهی اس ثسى زفع هی
ضًَس.
اس خولِ رٍضْبی زرهبًی هَخَز  ،اسشفبزُ اس سٌگ ضکي
هی ثبضس ؛ ایي رٍش ،یک ضیَُ غیزخزاحی اسز کِ
سٌگْب را ثِ کوک اهَاج غَسی ذزز هی کٌٌس سب قطعبر
ى.
ذزز ضسُ اس طزیق ازرار زفع ضَ ز

ارسال امواج صوتی

محاسن سنگ شکن:

 ایي رٍش یک رٍش غیز سْبخوی اسز
ً یبس ثِ ثی َّضی عوَهی ًسارز
 زر یک سهبى کَسبُ حساکثز  30زقیقِ اًدبم هی ضَز
 ثیوبر زر عزؼ هسر کَسبّی ثِ فعبلیز رٍساًِ ثز هی
گززز
موارد منع استفاده از سنگ شکن:

 حبهلگی
 هػزف زارٍّبی ضس اًعقبز ذَى هبًٌس ٍارفبریي ٍ
آسذزیي
 سٌگْبیی کِ ثِ طَر کبهل هدبری ازراری را هسسٍز
کززُ ثبضٌس
 ثیوبراًی کِ دیس هیکز قلت زارًس
 ثیوبراًی کِ فطبر ذَى ثبال زارًس ٍ زرهبى ًطسُ اسز.

آمادگی های الزم برای انجام سنگ شکن :

 ثزای سسکیي زرز زر ّفشِ ّبی قجل اس اًدبم سٌگ ضکي
اس اسشبهیٌَفي اسشفبزُ کٌیس سیزا هػزف آسذزیي  ،ثزٍفي یب
ًبدزٍکسي هی سَاًس ضبًس ذًَزیشی را افشایص زّس.
 زر غَرسی کِ ثِ زالیل دشضکی زیگز هثل هطکالر قلجی،
سهبى قطع
آسخریي یب ٍارفبریي هػزف هی کٌیس زر هَرز
هػزف آًْب قجل اس سٌگ ضکي ثب دشضکشبى هطَرر کٌیس.
 ضت قجل اس اًدبم سٌگ ضکي ،یک ضبم سجک هثل سَح
یب سبالز هیل کٌیس ٍ دس اس ًیوِ ضت اس ذَرزى ٍ آضبهیسى
ذَززاری کٌیس(حشی قَُْ ،چبی ٍ آة ّن ًٌَضیس).
ً شبیح آسهبیطبر اًدبم ضسُ (آسهبیطبر عولکزز کلیِ،
قٌسذَى ،ضوبرش گلجَلْبی قزهش ،سفیس ٍ دالکز ،ثزرسی
سهبى اًعقبز ذَى  ،کطز ٍ سدشیِ ازرار ٍ سًََگزافی ) را زر
رٍس سٌگ ضکي ثِ ّوزاُ زاضشِ ثبضیس.
 زر هَارزی هوکي اسز ًیبس ثبضس رٍزُ ّب کبهال دبک ضًَس
سب عکس ّبی رازیَلَصی کِ گزفشِ هی ضَز ٍ ضَح ثیطشزی
زاضشِ ثبضس کِ زر ایي هَارز 24سبعز قجل رٍغي کزچک ٍ
قزظ ّبی ضس ًفد سدَیش هی ضَز.
اقدامات حین سنگ شکن :

قجل اس ضزٍع کبر ثزای ضوب یک سزم ٍغل هی ضَز ٍ یک
زارٍی هسکي ثِ ضوب سشریق هی ضَز عالٍُ ثز زارٍی هسکي،
اس یک ضل کٌٌسُ عضالًی ًیش ثزای ضل ضسى عضالر اسشفبزُ
هی ضَز( .ثزای ثچِ ّب هعوَال اس ثیَْضی عوَهی اسشفبزُ هی
ضَز ).ضوب ثز رٍی سرشی کِ ثز رٍی هبضیي سٌگ ضکي قزا ر
گزفشِ ،ثِ دطز هی ذَاثیس ٍ هحل قزار زازى زسشگبُ ثز رٍی
ثسى را آغطشِ ثِ سل هی کٌٌس ٍ زسشگبُ ثز علیِ سٌگ ّبی
کلیِ اهَاخی را ارسبل هی کٌس ٍ ثبعث ضکسشِ ضسى آًْب هی
ضَز ثِ ایي سزسیت کِ اس طزیق عکسْبی رازیَلَصی هحل
زر ّوبى م حلْب
سٌگْب هطرع هی ضَز ٍ اهَاج زقیقبً

هشوزکش هی ضًَس  .سٌگْبی ذزز ضسُ اس طزیق هیشًبی ٍارز
هثبًِ ٍ سذس اس ثسى زفع هی ضًَس  .عولیبر سٌگ ضکي
هعوَالً 1سبعز ثِ طَل هی اًدبهس.

ًَ ضیسى آة ٍ هبیعبر ثِ هقسار سیبز خْز سسْیل زر
رًٍس زفع ذززُ ّبی سٌگ ثسیبرکوک کٌٌسُ اسز.
ّ زگًَِ عالهز غیزطجیعی اس خولِ زفع ذَى رٍضي،
زرز ضسیس ،ست ،سَسش ازرار ٍ عسم سَاًبیی زفع ازرار را ثِ
دشضکشبى اطالع زّیس.

آمرکز آموزشز دآماشزانموزز
واح آموزز نمز حآمز

 ثعس اس اًدبم سًگ ضکي هوکي اسز زر ًبحیِ ای کِ
اهَاج سبثبًسُ ضسُ اًس (ضکن ٍ کوز ) کجَزی ٍ ذَى هززگی
هطبّسُ ضَز کِ ثبیس دس اس هسسی ثزطزف هی ضَز.
عوارض بعد از سنگ شکن:

 زرز

گاه سنگ شکن
دست

ٍ خَز ذَى زر ازرار کِ سب چٌس رٍس اٍل طجیعی اسز
اهب ثبیس ثِ سسریح کن ضَز.
ً یبس ثِ اًدبم هدسز آى
 ایحاز ذَى هززگی ٍ سَذشگی زرهحل
 عسم ذزز ضسى سٌگ کِ زر ایي حبلز ثبیس اس رٍش
زرهبًی زیگزی اسشفبزُ ضَز.
اقدامات پس از سنگ شکن :

 ثالفبغلِ دس اس اًدبم عولیبر سٌگ ضکي ثِ ضوب یک
آًشی ثیَسیک ٍریسی (اس طزیق سزم ) سشریق هی ضَز ٍ
ثزای چٌس رٍس ثِ غَرر ذَراکی ّن زارٍ ثزای شهب ًسرِ
هی ضَز .ایي زارٍّب هبًع اس اثشال ثِ عفًَز هی ضَز.
 اس آًدبیی کِ زفع سٌگ هوکي اسز ثبعث حبلز سَْع
ٍ زرز ضَز ،یک زارٍی ضس اسشفزاغ ٍ ضس زرز دس اس
اًدبم سٌگ ضکي ثزای ضوب سشریق هی ضَز.
 فزآیٌس زفع ذززُ ّبی سٌگ هوکي اسز چٌسیي رٍس
هسر ٍخَز ذَى زر ازرار
ثِ طَل اًدبهس کِ زر ایي
غیزطجیعی ًیسز ( 3-4رٍس) کِ الجشِ رًگ ازرار ثبیس ثِ
هزٍر سهبى رٍضي سز ضَز.
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