دانشگاه علوم پزشکی ھﻣدان

معاونت درما – مدیریت امور پرستاری
و

نوار مثانه (تست یورو دینامیک) چیست؟
نوار مثانه یا دسـتـگـــاه یــورودیـنــامـيــك  ،دسـتـگــاهــی كــامــال تشخيصی است كه برای بررسی عملکرد ذخيره
ای و تخليه ای مثانه و مجرا از نظر عصبی و عضالنی استفاده می شود و سيکل مثانه و مجـرای ایـت ت ـت  ۰۳-۵۴دقيقـه
طول می كشد.

نوار مثانه چگونه انجام می شود؟
ت ت یورودیناميك تنها توسط  2كاتتر باریك یکی در مجرای ادرار جهت اندازه گيری فشار مثانهای و دیگری در
ركتوم جهت اندازه گيری فشارشکمی صورت میگيرد.
 2عدد سوند ب يار باریك در مثانه و مقعد گذاشته می شود و سپس اقدام به پر كـرد تـدریجی مثانـه ،بـا نرمـال سـا يت
می شود .پس از پرشد كامل مثانه و نياز شدید به ادرار كرد  ،از بيمار خواسته می شود كـه ادرار بکنـد و بـا ایـت كـار
حس مثانه – قابليت حجم پذیرش مثانه – حداكثر ظرفيت مثانه – قدرت انقباضـی عضـالت مثانـه – رزشـهای عصـبی
عضالنی مثانه – هماهنگی بيت عضالت مثانه و دریچه خروجی مثانه و عملکرد مجرای ادراری مشخص می گردد.

آمااااادای الااااات تسم یواااای اماااای ااااور د ام اااا

(نااااوار مثانااااه

هيچ گونه آمادگی خاصی از جمله ناشتا بود و ....قبل از ت ت یورودیناميك نياز ني ت فقط در موارد عفونت
ادراری ،امکا انـجام ت ت وجود نـدارد و بای ـتی از" عدم وجود عوعن دروع اع ا " قبـل از ت ـت
یورودیناميك اطمينا حاصل شود.
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اگر قرار است برای شما ت ت نوار مثانه انجام شود می بای ت نکات زیر را رعایت كنيد:
 آزمایش ادرار منفی را همراه داشته باشيد( .بيشتر از یك ماه از تاریخ آ نگذشته باشد).
 با مثانه پُر مراجعه كنيد.
 حتماً صبحانه ميل كرده باشيد.
 شب قبل از آزمایش ،غذای سبك ميل كرده باشيد.

انجام امی ور د ام

برات ب ماران س ر الزامی می باشد:

 .1افرادی كه مشکل در دفع ادرار دارند.
 .2افرادی كه بی اختياری ادراری توام با سرفه و عط ه و نياز به جراحی دارند.
 .3افرادی كه بی اختياری ادراری فوریتی و توام با سرفه و عط ه دارند.
 .4افرادی كه مشکالت مثانه ای دارند.
 .5افرادی كه مشکالت ادراری و مثانهای پس از جراحی قبلی و ژنيکو وژی دارند.
 .6افرادی كه جراحی بی اختياری ادراری آ ها ،بی نتيجه بوده است.
اهـميت ت ت یورودیناميك بدیت جهت است كـه بـا استفاده از ایـت تـ ت می توا بيماری های مربوط به بی اختياری
ادراری و مشکالت آ را به درسـتی تشخيص داد ،دستگاه یورودیناميك تنها وسيله تشخيصی برای مشخص كرد
دقيق مشکالت عـصبی عضالنی مثانه است كه سبب افتراق نوع بی اختياری های ادراری هم می شود.
ایت ت ـت ب يار ساده عالوه بر ایت كه حا ت تهاجمی ندارد بلکه به نوبه خود دردنـا

هـم ني ـت و بـرروی بيمـار در

كمال راحتی صورت می گيرد و در قبال آ یك سری پارامترهای تشخيص اساسی و مهم بيمار در اختيار پزشك قرار
می گيرد كه همه ایت موارد كمك شایانی به بهبودی و درما قطعی بيمار میكند.
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