Taﬂ k›rma cihaz› olan ESWL (extrakorporeal shock wave
lithotripsy) vücut d›ﬂ›ndan ses dalgalar› göndererek
böbrek taﬂ›na ulaﬂ›r ve taﬂ› k›rarak küçük parçalara
ay›r›r, bu küçük parçalar da idrar yoluyla vücuttan at›l›r.
ESWL'nin önemi, uygun böbrek taﬂlar›n›n ço¤unun en
az zarar veren ( minimal invaziv ) bir yolla tedavi edilmesine
olanak sa¤lamas›d›r.

Taﬂ K›rman›n ﬂematik görünümü

Hastanemizde d›ﬂar›dan böbrek taﬂ› k›rma sistemi
hizmetinize girmiﬂ bulunmaktad›r. Bu konuda deneyimli
bir ekip ( doktor ve teknisyen ) ile, cerrahi müdahaleye
gerek duymadan tüm böbrek taﬂlar›n›z› baﬂar›yla k›rmaya
baﬂlam›ﬂ bulunmaktay›z.
Hastanemizde taﬂ k›rma tedavisi PCK STONELITH V5
aleti ile yap›lmaktad›r.

Böbrek Taﬂlar›n›n Nedenleri
‹drardaki belli maddelerin kristalleﬂmesi ve bu kristallerin
zamanla kümeleﬂmesi sonucu taﬂ oluﬂur. Bu oluﬂan
taﬂlardan daha küçük olanlar› (4 mm ve alt›) vücudu
kolayl›kla terk eder. Ancak taﬂlar büyüdükçe idrar yollar›n›n
herhangi bir yerini t›kayabilir ve böylece ﬂiddetli a¤r›ya
yol açar.

Taﬂ kimlerde oluﬂur ?
Taﬂlar›n neden baz› kiﬂilerde s›k görülürken, di¤er kiﬂilerde
hiç oluﬂmad›¤› konusu bilinmemektedir. Özellikle s›cak
bölgelerde yaﬂayan kiﬂilerde böbrek taﬂ› geliﬂme ihtimali
daha yüksektir. Bunun sebebi, s›cak yerlerde vücutta
su kayb›n›n daha fazla olmas› ve dolay›s› ile idrarda
yo¤un ﬂekilde mineral birikimi oluﬂmas›d›r. Di¤er nedenler
aras›nda aﬂa¤›daki faktörler de say›labilir:
• Ailesinde ve yak›n akrabalar›nda taﬂ olanlar
• Tek böbre¤i olanlar
• Az su içenler
• Uzun süreli hareketsizlik
• Uzun süreli (kronik) idrar yolu enfeksiyonu
• Baz› ilaçlar›n devaml› al›nmas› (antiasit, diüretik,
tiroid hormonu vb.)
• Beslenme bozuklu¤u
• Kalsiyumdan zengin g›dalar›n aﬂ›r› tüketimi
Belirtiler
En s›k belirtiler ﬂunlard›r;
• ﬁiddetli belden baﬂlay›p kas›¤a do¤ru yay›labilen
kolik tarz›nda a¤r›
• Bulant›, kusma, kar›nda ﬂiﬂkinlik ve gaz
• ‹drarda kanama, s›k idrara ç›kma iste¤i
Tedavi
Genellikle 4 mm'den küçük taﬂlar kendili¤inden düﬂer.
Taﬂ varl›¤›nda yap›lmas› gerekenler aﬂa¤›daki gibidir;
• A¤r›y› hafifletmek için a¤r› kesici yap›lmal›d›r.
• Enfeksiyon varsa antibiyotik baﬂlanmal›d›r.
• Taﬂ düﬂürülemeyecek kadar büyükse ESWL
uygulanmal›d›r.
• Taﬂ k›r›lamayacak kadar büyükse, tam t›kanma ve
böbrek yetmezli¤i bulgular› geliﬂirse cerrahi müdahale
yap›lmal›d›r.
Böbrek Taﬂ›ndan Korunma
Bunun için yap›labilecekler aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
• Günde en az 3 lt. su içilmelidir.
• Düzenli egzersiz yap›lmal›d›r.
• Bol miktarda kalsiyum içeren yiyeceklerden uzak
durulmal›d›r.

• Düﬂük proteinli diyet yap›lmal›d›r.
• Tuz al›m› k›s›tlanmal›d›r.
• ‹çerisinde bol miktarda kalsiyum bulunan özellikle
mide asidini giderici ilaçlar al›nmamal›d›r.
Cihaz›m›z›n bilgisayar› eﬂli¤inde, monitörde taﬂ›n›z
görüntülenir ve k›r›lacak taﬂa odaklama yap›l›r.
Vücudunuzun taﬂa uyan bölgesine ultrason jeli sürülür.
Taﬂ›n k›r›lmas›na baﬂlan›r. Bu esnada '' t›k t›k '' diye
bir ses duyars›n›z ve vücudunuzda oluﬂan titreﬂimleri
hissedersiniz. K›rma iﬂlemi s›ras›nda teknisyenimiz
sizinle sürekli olarak ilgilenir ve irtibat kurar. Cihaz›n
enerji düzeyini, ﬂok dalgas›n›n gücünü ve miktar›n› sizi
rahats›z etmeyecek bir ﬂekilde artt›r›r veya azalt›r. ‹ﬂlem
s›ras›nda hafif bir a¤r› olabilir.
ﬁok dalgalar›n›n küçük bir alana odaklanmas› nedeniyle
taﬂ d›ﬂ›ndaki çevre dokular zarar görmez. Çocuklarla
bebeklerde de güvenle kullan›labilmesi önemli bir
özelli¤idir. Yetiﬂkinlerde anestezi uygulanmas› çok
nadirdir, ancak 4 yaﬂ alt› çocuklarda anestezi uygulanmas›
tercih edilmektedir.
Tedaviler ortalama 3 seans sürmektedir, her seans
ortalama 30 dakika sürer ve ço¤unlukla 2000-3000
aras› ﬂok dalgas› uygulan›r. Bu seanslar taﬂ›n büyüklü¤üne
ve yerine göre de¤iﬂir. Her iki seans aras› yaklaﬂ›k 2-3
gündür.

ESWL 2 cm ve alt› taﬂlar›
rahatl›kla k›rabilmektedir.
2cm'den büyük taﬂlarda
ço¤unlukla cerrahi tedavi
yöntemleri tercih edilmektedir.
‹ﬂlemden sonra genellikle
hastalar normal hayat›na
devam edebilir. Sadece k›r›lan taﬂ parçac›klar› idrar
yoluyla at›l›rken a¤r› geliﬂebilir. Bu gibi durumlarda
hastaya a¤r› kesici verilir ve s›cak uygulamas› yap›l›r.
‹ﬂlem sonras› ;
• Ayn› gün iﬂinize dönebilirsiniz.
• Yan taraf›n›zda bir kaç gün içinde kendili¤inden
geçecek bir k›zar›kl›k oluﬂabilir.
• En az günde 2 litre su içiniz.
• ‹drar›n›z 1-2 kanl› gelebilir.
• Parçalanan taﬂlar›n at›lma süresi 3-4 hafta veya
daha fazla sürebilir.
• Bol hareket, egzersiz veya yürüyüﬂ yap›lmas› k›r›lan
parçalar›n at›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r gaz yap›c› g›dalardan
uzak durunuz.
• Ateﬂiniz ç›karsa doktorunuza baﬂvurunuz.
• Etkili bir tedavi için seanslar› ihmal etmeyin.
• Seanslar sonunda, taﬂ tamamen temizlendikten
sonra, son bir kontrol filmi çekilerek, tedavi
sonland›r›l›r. Hastalar›n 6 ayda bir kontrol edilmeleri
yeterlidir.
ESWL aﬂa¤›daki durumlarda kontraendikedir:
• hamileler
• kanama bozuklu¤u olanlar
• akut idrar yolu enfeksiyonu, sepsis
• kreatinin yüksekli¤i (3 gr/dl'den yüksek)
• taﬂ›n distalinde t›kan›kl›k
Aﬂa¤›daki durumlarda ise dikkatli ve kontrollü olarak
ESWL uygulanabilir:
• ortopedik ve spinal deformiteler
• renal ektopi, UPJ darl›¤›
• kontrol edilemeyen hipertansiyon
• mental retardasyon
• renal malformasyon (at nal› böbrek gibi)
• kalp pili, aritmi
• böbrek arteri kalsifikasyonu
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• NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹ﬁK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI
• ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
• PATOLOJ‹ LABORATUVARI
• PS‹KOLOJ‹
A‹LE Ç‹FT VE YET‹ﬁK‹N TERAP‹S‹
• SA⁄LIKLI YAﬁAM-TAMAMLAYICI TIP
• TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹
G‹R‹ﬁ‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ
• TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR
• ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAﬁ KIRMA ÜN‹TES‹
• YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹

Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaﬂmal›d›r.
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A⁄IZ VE D‹ﬁ SA⁄LI⁄I
C‹LD‹YE
ÇOCUK HASTALIKLARI
DAH‹L‹YE
D‹YET VE BESLENME
ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹
SAÇ EK‹M‹
F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
GENEL CERRAH‹
MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI
GER‹ATR‹
GÖZ MERKEZ‹
ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
KARD‹YOLOJ‹
EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER
KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹
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