
 

  .برای کاٌش درد گلو می تواویذ   ا ز غرغري  گلو با استفادي از سرم شستشوی گرم استفادي کىیذ

. هی تَاًیذ بزای کاّص درد گلَ چٌذ ساعت غذای ًزم ٍ هالین هثل سَپ  هیل ًواییذ  

هوکي است بزای بزطزف ضذى درد گلَیتاى هسکي تجَیش ضَد .   

  "اطالع دٌیذ کً برایتان مسکه تجویس شود.درد گلَ داضتِ باضیذ حتوا  ٍ ضوا  و اگر مسکه تجویس وشذي

 

 ممکه است تا سً روز بعذ از آوذوسکوپی ٌمچىان درد ادامً داشتً باشذ کً ایه امر طبیعی است و جای 

 وگراوی ویست .

 

ام بخش و اگر بالفاصلً بعذ از اوجام آوذوسکوپی مرخص خواٌیذ شذ بً دلیل ایه کً اثر دارو ٌای آر   

 در بذوتان باقی ماوذي راوىذگی وکىیذ .

 

 اگر بعذ از آوذوسکوپی دچار استفراغ خووی ، خووریسی و تب و بلع دردواک شذیذ بً پسشک مراجعً وماییذ .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ًوًَِ بزداری اس دستگاُ  بزای  ، التْاب ، خًَزیشی ، اس ًظز ٍجَد سخن  گَارش سی دستگاُربزبزای 

سایز هطکالت دستگاُ پی بزدى  بِ  بزای ٍ اس دستگاُ گَارش  خارج کزدى جسن خارجی ، بزای گَارش

.گَارش آًذٍسکَپی اًجام هی ضَد   

.ذباضیٍسکَپی بایذ ًاضتا ذساعت قبل ا سآ21-6ً   

ًواییذ . خارج تاى را اگز دًذاى هصٌَعی داریذ قبل اس اًجام آًذٍسکَپی بایذ دًذاى هصٌَعی   

. است آًذٍسکَپی پاًشدُ تا سی دقیقِهذت سهاى السم بزای   

بِ  ٍ ضذ درد قبل اس اًجام آًذٍسکَپی بزای ایي کِ آًذٍسکَپی را تحول کٌیذ یک دارٍی آرام بخص   

.ضوا تشریق هی ضَد   

ٍارد دستگاُ گَارش   ٍ ادُ  ضوا عبَر د  اس دّاى کِ سز ًَراًی دارد بزای اًجام آًذٍسکَپی یک لَلِ را  

هی ضَد  پس جای  سدًُیش  یک اسپزی بی حس کٌٌذُ ضوا بِ دّاى،راحت تز لَلِ  بزای عبَر  ،هی کٌٌذ  

ًگزاًی ًیست ٍ ضوا هی تَاًیذ آًذٍسکَپی را بِ راحتی تحول کٌیذ .   

 

.ضَد زای ضوا هطکل بقَرت دادى ٍ  ُذپی هوکي است دچار التْاب ٍ ٍرم گلَ ضبعذ اس آًذٍسکَ  

 

ًتاى را در یک  هی تَاًیذ تزضحات دّا کَپی قَرت دادى بزایتاى هطکل ضَد،در صَرتی کِ بعذ اس آًذٍس

.ظزف تخلیِ ًواییذ  

 

.بایذ چیشی ًخَریذچَى قذرت بلع تاى کن است ساعت بعذ اس اًجام آًذٍسکَپی  1-4بِ هذت   

 



 

 با آًذٍسکَپی

 ٍ هزاقبت ّای بعذ اس آًذٍسکَپی

ضَیذ .بیطتز آضٌا   
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