
Інформаційний лист пацієнта 

 

Після процедури ендоваскулярного (внутрішньосудинного) втручання весь 

інструментарій (крім імплантів) витягують з тіла пацієнта. На місце проколу 

накладається компресійна (тиснуча) пов'язка. Протягом ще кількох годин після 

операції пацієнт може відчувати слабкість, озноб. Першу добу після операції у 

пацієнта може спостерігатися одноразовий підйом температури до 38,5 ° C. У разі 

підйому температури зверніться до постової медсестри. 

 

Рекомендується: 

 

1. Стежити за чистотою і сухістю пов'язки в першу добу після операції. Якщо 

пов'язка просякла кров'ю, зверніться до постової медсестрі. 

2. Стежити за кольором і температурою шкіри кінцівки, через яку проводилося 

втручання. Якщо кінцівку стала блідою і холодною або синюшною, зверніться до 

постової медсестрі. 

3. Перші 2 години після операції категорично забороняється згинати ногу, через яку 

проводилося втручання. Через 4години пацієнт може прийняти напівсидяче 

положення, підклавши подушку під спину. 

4. У першу добу після втручання не дозволяється вставати на ноги. 

5. Всім пацієнтам, яким була виконана імплантація ендоваскулярного пристрою 

(стента, окклюдера, спіралі), після процедури призначається дві дози 

внутрішньовенного антибіотика (одна ввечері та одна на наступний ранок). 

Внутрішньовенний катетер видаляють після введення останньої дози антибіотика. 

6. На наступний день компресійну пов'язку знімають, а на місце проколу 

накладають суху марлеву пов'язку. Зміна марлевої пов'язки проводиться один раз на 

день або по мірі її забруднення. Пов'язку можуть змінювати родичі пацієнта чи сам 

пацієнт. Для цього Вам знадобляться: антисептичний розчин (Хлоргексидин), 

стерильні марлеві серветки і пластир, або готова наклейка на рану. Зняти пов'язку з 

місця проколу дозволяється через 3 дні після втручання. 

7. Наступного дня після операції пацієнтові дозволяється приймати душ і мити місце 

проколу проточною водою з милом. Після душу на рану необхідно накласти 

пов'язку. Упродовж тижня після втручання забороняється приймати ванну, ходити в 

басейн, лазню, сауну, купатися у відкритих водоймах. 

8. Пацієнтам після зондування порожнин серця забороняється бігати, стрибати і 

піднімати важкі предмети протягом одного тижня після операції. 

9. Пацієнтам після імплантації ендоваскулярних пристроїв (окклюдерів, спіралі, 

стентів) забороняється бігати, стрибати і піднімати важкі предмети протягом одного 

місяця після операції. Через місяць після процедури пацієнти можуть повернутися 



до звичного способу життя - відвідувати заняття фізкультури, танці, спортивні секції 

та вести статеве життя. 

10. Пацієнтам після стентування коарктації аорти та ендопротезування аорти 

забороняються силові фізичні навантаження. Через місяць після проведення 

процедури стентування дозволено займатися плаванням, їздити на велосипеді, 

бігати підтюпцем і вести статеве життя. Цій групі пацієнтів рекомендовано 

відвідування спеціалізованої групи зі занять фізкультури у школі. 

11. Всім пацієнтам після закриття дефекту міжпередсердної перегородки 

необхідно приймати ацетилсаліцилову кислоту (Кардіомагніл, Аспірин-кардіо та 

ін.) протягом 6 місяців після процедури. Всім пацієнтам після закриття дефекту 

міжшлуночкової перегородки необхідно приймати вищевказаний препарат 

протягом 3 місяців після процедури. Пацієнти, які перенесли процедуру 

ендопротезування аорти, повинні приймати аспірин пожиттєво. Аспірин 

приймається один раз на добу в один і той же час після їжі. Добова доза для 

дорослих - 325 мг, для дітей - 3-5 мг/кг. Якщо у Вас виразкова хвороба шлунка, 

дванадцятипалої кишки або порушення згортання крові, повідомте про це Вашого 

хірурга. 

12. Протягом 6 місяців після будь-яких ендоваскулярних втручань необхідно 

проводити профілактику інфекційного ендокардиту. Див. Вкладку «Інфекційний 

ендокардит» 

 

Ми чекаємо Вас на планову перевірку (при собі необхідно мати останнє УЗД і 

виписку): 

- Закриття дефектів міжшлуночкової та міжпередсердної перегородок через 2 

тижні, 3, 6, 12 і 24 місяців. 

- Закриття відкритої артеріальної протоки через 2 тижні, 3 і 12 місяців. 

- Стентування коарктації аорти та ендопротезування аорти - через 3, 6, 12, 24 

місяців. 

- Пацієнтам після операцій стентування коарктації аорти та ендопротезування 

аорти проводиться планова комп'ютерна томографія через 6 місяців після операції, 

а потім кожні два роки. Запис на комп'ютерну томографію проводиться заздалегідь 

по телефону 044 2210128. 

Якщо у Вас залишилися питання, просимо Вас звертатися за телефоном 044 

2756148, пишіть на occluder.com.ua@gmail.com або запитуйте на сайті - 

occluder.com.ua. 

 

Ящук Н.С. 


