کد سندPAM-CC-22 :

 -4لباستان باید حداالمکان نازک و ساده باشد و آن منطقهقا ا
کا قرار است عکسبردار شود هیچ فلز نداشتا باشقد وقون
منجر با عکس غیر واضح خواهد شد.
-5کل مدت تصویر بردار  51-55دقیها است.

*مراقبت های بعد از سی تی اسکن با ماده ی
حاجب:
-5مایعات فراوان بنوشید تا ماده

 -6در حین تصویربردار کسی با جز شما در اتاق باققی نقمقی
ماند .اگر شما نیاز با مراقبت داشتا باشید با همراهیتقان اجقازه

-2اگر نوزاد شیرخوار دارید حدود  24ساعت با نوزاد خود

داده می شود کا در اتاق بماند .در این حالت همراهیتقان بقرا

شیر ندهید.

محافظت از اشعا ها ایکس لباس مخصوص می پوشد.

 -3در مورد فعالیت ها و داروها خود بعد از سقی تقی

 -7در تمام مراحل انجام سی تی اسکن تکنیسین تصویربقردار

اسکن با پزشک خود مشورت کنید.

در اتاق مجاور قرار گرفتا و شما را از طریق یک پنجره

ا می بیند .صدا شما را می شنود و می تواند با شما صحبقت
کند.پس هروقت نیاز با کمک داشتید میتوانید صحبت کنید.

 -8ممکن است در حین انجام سی تی اسکن دارویی بقا شقمقا

شماره ویرایش1 :
تاریخ بازنگری00/19/91:

حاجب هر وا سریعتر

از بدنتان دفع شود.

شیشا

باسمه تعالی

آموزش به بیمار

 -4اگر بعد از سی تی اسکن مشکل تنفسی و افقزایق
درجا حرارت پیدا کردید حتما با پزشقک خقود اطق ع
دهید.

سی تی اسکن

تزریق شود بدین منظور قبل از شروع تصویربردار سوزنی بقا
درون رگتان فرستاده می شود و از طریق لولا با سرنگی متصقل
می شود .سرنگ حاو ماده

شیمیایی خاصی اسقت و ایقن

سرنگ توسط کامپیوتر کنترل می شود .وقتی شما درون حلها
سی تی اسکن قرار گرفتید سرنگ فعال شده و ماده

شیمیایی

را با درون رگتان تزریق می کند .در حین تزریق ممکقن اسقت
احساس گرم شدن و ادرار کردن داشتا باشید و تا وند دققیقهقا
احساس طعم فلز در دهان خود کنید .این حالت ها حداکثر وقنقد
دقیها طول کشیده و از بین می روند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش
4

5

مددجوی عزیز
پمفلت پیش روی شما محتوی مطالب آموزشیی در
مورد سی تی اسکن و مراقبیت آ

میی بیاشید

امیدواریم بتوانیم اطالعات کافی در این مورد خدمت

*سی تی اسکن برای تشخیص چه بیماری
هایی مفید است؟
-5تشخیص سکتا مغز

ماده ی حاجب:
 4-5ساعت قبل از سی تی اسکن ناشتا باشید.
-2از شما یک خط ورید گرفتا می شود.
-3بررسی از نظر آلرژ (برافروختگی تهوع و استفقرا)
صورت می گیرد.
*در انجام سی تی اسکن باید به چه نکاتیی

-5بررسی بیمار ها ریا

توجه کنید؟
-5وون در سی تی اسکن از اشعا ایکس استفاده مقی
شود قبل از آن پزشک تان را در جریان بقاردار بقودن
خود قرار دهید .استفاده از این روش تصویربردار در 3
ماها اول باردار ممکن است مشک تی را بقرا
جنین با وجود آورد پس ممنوع می باشد.
 -2دستگاه سی تی اسکن در داخل اتاق بزرگی ققرار
دارد کا هوا داخل آن نسبتا خنک است .این دستگاه
با شکل یک حلها بزرگ است کا یک تقخقت در
درون قرار گرفتا است .برا تهیا تصاویر سی تقی
اسکن شما رو تخت دراز کشیده و سپس تقخقت در
داخل حلها حرکت می کند منبع اشعا ایقکقس در
اطراف حلها قرار دارد.
 -3در حین عکسبردار منبع اشعا ایکس در داخقل

-2تومورها مغز

شما عرضه کنیم

-3آسیب ها سر

-4شکستگی قاعده
سی تی اسکن چیست؟

جمجما

یکی از روش ها پیشرفتا تصویربردار پزشکی

-6تشخیص بیمار ها اعضا داخل شکمی مانند

بدون درد است کا با استفاده از پرتو ایکس انجام می

کبد لوزالمعده و غدد فوق کلیو

شود .پزشک شما با استفاده از تصاویر سی تی اسکن

می تواند بافت ها درون بدن شما را مشاهده کند و
شکل آن ها را بررسی کند .با این اط عات می تواند
از وجود بیمار ها احتمالی شما آگاه شود .سی تی
اسکن با دو صورت بدون ماده

*آمادگی های قبل از سی تی اسکن باا

حاجب و با ماده

حاجب انجام می شود.

حلها گردش می کند این گردش با صدایقی هقمقراه
*سی تی اسکن بدون ماده
خاصی ندارد.
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حاجب نیاز با آمقادگقی

2

است کا طبیعی است و آسیبی با شما نمی رساند.

3

