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داخل بدن مثل استخوان  یاعضا ریتصاو کس،یبا استفاده از اشعه ا

 .دیتوان د یو غضروف را بدون مداخله م

 

 بماند.  یحرکت باق یب تیوضع تا درباید  ماریب 

 یولوژیبعد از انجام عکس راد

 نیمنتظر بماند. در ا یگریتا در اطاق د شودیخواسته م ماریب از

 ی. در صورتشودیبه اصطالح ظاهر م یولوژیراد لمیف یزمانفاصله 

اجازه داده  ماریشده در حد مطلوب بود به ب هیته ریتصو تیفیکه ک

 را ترک کند. یولوژیتا بخش راد شودیم

 شود ینم هیباردار اصالً توص یخانم ها یروش برا نیا

اگر بیمار ضعیف و ناتوان باشد هراه با پوشیدن لباس سرب دار به 

 بیمار  کمک می کند تا بی حرکت در وضعیت مناسب قرار بگیرد 
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 اسکن  یت یس

 کیمختلط و  کسیا یها از اشعه یربردارینوع تصو نیا در

 ریها و سا ها، استخوان اندام ریتصاو جادیبه منظور ا وتریکامپ

برش  کیروش بدن را مانند ک نیدر ا .شود یها استفاده م بافت

 چیدر واقع ه یول نمیکیطع آن را نگاه مشود و سطح مق یداده م

صفحه  یفقط بر رو اتیعمل نیو تمام ا ستیدر کار ن یبرش

 .ردیگیصورت م وتریکامپ

 

  لهیو هر وس دیکن یعوض م مارستانیرا با لباس ب تانیابتدا لباس ها

 .دیآوررا در  یو دندان مصنوع نکیمثل جواهرات، ع یفلز دار

. تا دیوزوز و غژغژ بشنو ک،یکل یاسکن ممکن است صدا نیح

    حرکت  یمتریلیتخت دستگاه هر لحظه چند م شیآزما انیپا

ساعت طول  کیتا  قهیدق ۰۲ نیاحتماال ب شیکند. کل آزما یم

حرکت دراز  یب یعکسبردار نیمهم است که ح یلیخ کشد. یم

 شود. یچون حرکت کردن باعث تار شدن عکس ها م دیبکش

  یمدت کوتاه یبرا شیآزما نیکه ح ممکن است از شما بخواهند
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  نرود. نییتان باال و پا نهیس یتا قفسه  دینفس تان را حبس کن

 هنگام رفتن روی تخت از پله زیر پاییی استفاده کنید .

 مراقب سقوط از تخت باشید و نکات ایمنی را جدی بگیرید .

  یسونوگراف

مواج است که با استفاده از ا یربردارینوع دستگاه تصو کی

 یداخل بدن را نگاه م یبا فرکانس باال، اندامها و ساختارها یصوت

 کنند.

 

ساعت قبل از آزمایش  6سونوگرافی کیسه صفرا  بیمار حداقل *

 ناشتا باشد .

پانکراس و کلیه ها هیچ آمادگی  -طحال  -* سونوگرافی کبد 

 خاصی الزم  ندارد .

اید ناشتا * سونوگرافی شکم )در صورت وجود کیسه صفرا ب

 باشد(
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لگن )رحم و تخمدان  -* سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری 

 پروستات و  مثانه ( حتما باید مثانه پر باشد . -

ماه احتیاج به مثانه پر دارند و  4* سونوگرافی حاملگی کمتر از 

 ماه آمادگی خاصی ندارند. 4باالی 

 * سونوگرافی آپاندیس )مثانه باید پر باشد(

لگن ممکن است  پزشک معالج جهت  یپس از انجا م سونو گراف

ادرار  هیپس از تخل دیبا ماریمانده، ب یحجم ادرار باق یریاندازه گ

 .دیمراجعه نما یدوباره به اتاق سونوگراف

 یخاص یبه آمادگ ازی: ن دییرویو ت هینسج نرم هر ناح یسونوگراف*

 ندارد.

 ماموگرافی

اشعه  نییپا زانیپستان با دوزو و م یبررس یبرا یروش یماموگراف

سرطان  صیتشخ یراه ها نیاز موثرتر یکی وباشد. یم کسیا

 پستان است
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است  یسالگ 53در سن  یشروع ماموگراف یزمان برا نیمناسب تر

 . ردیانجام گ کباری یبهتر است سال یسالگ 4۲و بعد از 

ت صور یماموگراف یکاهش درد بعد از قاعدگ یاست برا بهتر

 ییمواد غذا یساعت قبل از آن از مصرف برخ 44و حتما  ردیگ

 تند...(. هیشود )شکالت تلخ، قهوه ، ادو زیپره

در  یول باشد یکامالً ممنوع نم یباردار ماموگراف یخانم ها یبرا

 یردهیماه بعد از قطع ش 5پستان تا  تیحساس لیبه دل یردهیزمان ش

 وجود دارد زین یمنف جهیو احتمال نت ردیانجام گ دینبا

 

 

 

 

 

 منبع :

www.drvahabaghai.com 

www.salamatnews.com  کتابچه آموزش   در ارتباط با

 یپزشک یربرداریاقدامات تصو

 behdasht.gov.irصبیحه بنی اردالدن
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 بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی

 ریتصویربردا آموزش هنگام

 

سیده -تهیه کننده : مریم ضیایی فرد:  کننده هیته

 معصومه سادات/کارشناس پرستاری

 گروه هدف : عموم مردم

 89زمستان 
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