
 توصیه های بعد از بالن گذاری:

 

بالنی که در معده برای شما جایگذاری شده است در چند روز و حداکثر یک هفته اول عالئم گوارشی مانند: تهوع ، استفراغ، ترش 

که با توجه به فیزیولوژی دستگاه گوارش و  .کردن ، سوزش سر دل ، ضعف و بیحالی و درد مختصر شکم را دربر خواهد داشت

توصیه وضعیت جسمی و روحی شما کامال" متفاوت خواهد بود و منطقی بنظر میرسد که شما با حفظ آرامش خود و عمل کردن به 

وهای تجویز تا حدود زیادی در برطرف کردن عالئم موثر خواهید بود. و مختصری از عالئم باقیمانده نیز توسط دار های پزشک معالج 

 شده رفع خواهد شد.

 

 توصیه های الزم در جهت رفع عالئم در چند موضوع خالصه میشود که به اختصار به شرح آن میپردازیم:

 

 وضعیت قرارگرفتن شما در هنگام خواب و استراحت -1

 

 ر پرهیز کنید.: حتما" به شانه چپ بخوابید و از خوابیدن در حالت طاق باز ، به شانه راست و یا در حالت دم

 

: سر خود را در هنگام خوابیدن به شانه چپ باید به مقدار کمی باالتر از سطح بدن نگه دارید تا احساس راحتی بیشتری داشته 

 باشید.

 

 شیوه تغذیه -2

 

: از خوردن غذاهای جامد در دوهفته اول و شکالت ، شیرینی ،ادویه جات، ترشیجات و غذاهای چرب وحجیم و تنقالت 

  کالری در طول دوره بالن اکیدا" خودداری کنید.پر

در صورت تشنگي يا ضعف شديد اندكي آب و مايعات میل شود در صورت  اروز عمل غذايي خورده نشود و تنه تا فرداي :بهتر است

 فناك استفاده شود.از شیاف ديكلو وجود درد

 صورت هر یک ساعت دو قاشق استفاده کنید.: فقط ازآب وچایی وشیر و آب مرغ ، آب گوشت و آب کله پاچه به 

 

اب میوه های طبیعی را میتوانید به  : از خوردن آب میوه های تهیه شده با مواد نگهدارنده مثل ساندیس وکمپوت خودداری شود

 صورت هر ساعت دو قاشق استفاده کنید.

 

 ) قاشق قاشق( مانعی ندارد.: خوردن آب ، چای کم رنگ ، شیر و سوپ صاف شده نیز به صورتی که گفته شد 

 

: از روز چهارم تا پایان هفته دوم غذای حلیم مانند که شامل : مرغ و گوشت پخته شده و له شده به همراه هویج و سیب زمینی 

 ساعت نصف پیاله میل شود. 8شروع شود که هر 

 

 یل شود.: دو ساعت بعد از خوردن غذا یک لیوان آب ولرم م

 

 و کاراته و....... اجتناب شود.ضربه ای از قبیل : بوکس  از ورزش های سنگین و

 

 داروهای خوراکی:

 

A :قرص پنتاپرازول صبح و شب قبل از غذا 

 

B انداسترون روزي سه بار قبل از هر غذا )ديمیترون(: قرص 

 

C بالدونا روزي سه بار پس از هر غذا : قرص 

 

D : در صورت بروز عالئم ترش كردن شربتAL.mg 

F :( كپسول فلوكونازولmg 111روزي دو عدد هفته ي آخر هر ماه ) 

 د .یبعد از بالون گذاری جهت ویزیت مراجعه کن 4در هفته ی  - 

 

 کنترل تغییر رنگ مدفوع و ادرار روزانه ، در صورتی که رنگ آنها آبی شد با پزشک تماس بگیرند . -

بايد خارج گردد در صورت عدم خروج  حتما   پس از اين زمان بالن ماه مي باشد و 9تا  6زمان ماندگاري بالن در معده از 

 بالن ، عواقب آن برعهده خود بیمار مي باشد

 


