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 ءو ذکره شفا ءیا من اسمه دوا

 

 گی های الزم در بخش تصویربرداریآماد

  آمادگی های الزم در بخش رادیولوژی -الف 

 ادگی های الزم در بخش سی تی اسکنآم -ب 

 

 

 رادیولوژی دربخش الزم های آمادگی – الف

 KUBگرافی-1

 گرافی از مهره های کمری-2

 IVPآزمون -3

 UGIآزمون -4

 ترانزیت آزمون باریم-5

  آزمون باریم انما-6

 

 

 اسکن تی سی دربخش الزم های آمادگی – ب

 سی تی اسکن های با کنتراست بخصوص شکم ولگن-1

 

 خانم ها اطمینان حاصل  بیمار های  قبل از انجام تمامی گرافی ها و سی تی اسکن ها باید از باردار نبودن

 کرد. 

  همکاری حداکثر بیمار و آرامش بیمار حین کارباید بیمار را از قبل از انجام گرافی و سی تی اسکن جهت

 .پروسه کار مطلع کرد
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 و گرافی مهره های کمری KUBگرافی

 

 

  در صورت نداشتن فوریت برای انجام گرافی ، بهتر است بیمار آمادگی های زیر

 داشته باشد.

  ترجیحا  ساعت ناشتا باشد.شب قبل از گرافی شام سبک 10تا  8بهتر است بیمار

 سوپ رقیق شده میل شود.

  گرم را میل کند.برای  60بیمار باید روز قبل  یک شیشه شربت روغن کوچک

 راحتی در خوردن بهتر است با ابلیمو مخلوط شود.

 6  عدد قرص دایمیتیکون را از عصر روز قبل شروع به خوردن کند .به شرح

 زیر:

 ح قبل از گرافی.عدد صب 2عدد موقع خواب ، 2عدد عصر روز قبل ،  2
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 IVPآزمون 

 

 

 ترجیحا سبک شام ازگرافی قبل شب .باشد ناشتا ساعت 10 تا 8 بیمار بهتراست 

 .شود میل شده رقیق سوپ

 یا شربت سناگراف گرم 60 چککر روغن شربت شیشه یک روزقبل بیمارباید 

 .شود مخلوط ابلیمو با بهتراست درخوردن راحتی برای.کند رامیل

 6 زیر شرح به. کند خوردن به شروع ازعصرروزقبل را دایمیتیکون عددقرص: 

 .ازگرافی قبل عددصبح 2خواب، موقع عدد 2 عصرروزقبل، عدد2

  در بیمارانی که به غذاهای دریایی یا برخی دارو ها مثل پنی سیلین یا

داروی برخی میوه ها حساسیت دارند ، بهتر است قبل از ازمون ، 

 هیدروکورتیزون تجویز شود.

 ، بهتر است چند  در بیمارانی که سیستم قلبی و کلیوی سالمی دارند

ساعت قبل از آزمون مایعات مصرف نکنند تا داروی حاجب در سیستم 

اشد اما در بادراری غلظت کافی  را برای ایجاد کنتراست الزم داشته 

از  بیمار باید قبل بیماران با نارسایی قلبی و کلیوی ، دیابت ،اطفال 

 آزمون کامال هیدراته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 و باریم ترانزیت و باریم انما  UGIآزمون



4 
 

 

 سبک شام ازگرافی قبل شب.باشد ناشتا ساعت 10 تا 8 بیمار بهتراست 

در برخی بیماران که دارای یبوست  .شود میل شده رقیق سوپ ترجیحا

هستند ، بهتر است ازدو تا سه روز قبل آزمون بیمار رژیم غذایی سبک 

 داشته باشد.

 یا یک شیشه  گرم 60 چککر روغن شربت شیشه یک روزقبل بیمارباید

 ابلیمو با بهتراست خوردن در راحتی برای.کند رامیلشربت سناگراف 

 .شود مخلوط

 6 به. کند خوردن به شروع ازعصرروزقبل را دایمیتیکون قرص عدد 

 :زیر شرح

 .گرافی از قبل عددصبح 2خواب، موقع عدد 2 عددعصرروزقبل، 2

 گار خودداری کند.یروز قبل از آزمون بیمار از مصرف آدامس و کشیدن س 

  جهت جلوگیری از افت فشار بیمار ،بهتر است صبح قبل از آزمون بیمار

 یا چای شیرین استفاده کند.  آب میوه بدون پالپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 سی تی اسکن با کنتراست وریدی و خوراکی
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  در بیمارانی که تا یک هفته قبل آرمون های رادیولوژی نظیر باریم

تا دفع کامل باریم  ، سوالو ،باریم میل ، بارین ترانزیت و انما داشته اند

 انجام گیرد.سولفات از دستگاه گوارش نباید سی تی اسکن شکم ولگن 

  بیمار باید چند ساعت قبل از تزریق ناشتا باشد.این کار به منظور

و استفراغ و سایر خطرات احتمالی که  تهوع  ، جلوگیری از آسپیراسیون

 به دنبال تزریق ماده حاجب ممکن است رخ دهد ، انجام میشود.

 یزی بیماران با کراتینین باال و نارسایی شدید کلیوی و بیماران دیال در

 نباید از کنتراست تزریقی استفاده کرد.


