 TEEیا اکو قلب از راه مری چیست؟
اکً قلة اص ساٌ مشی یک آصمایص
تطخیصی می تاضذ کٍ تٍ يسیلٍ آن

 يجًد لختٍ خًن يتًدٌ َای داخل
قلثی
 اسصیاتی تیماسیُای آئًست

پضضک می تًاوذ قلة ،حفشٌ َای قلة

 اسصیاتی يضؼیت دسیچٍ َای قلثی

ضامل دَلیض ي تطه  ،ضشیان َای متصل تٍ

 اسصیاتی قلثی دقیق تیماسیُای سکتٍ

قلة (آئًست) ي دسیچٍ َای قلة سا تٍ
يضًح مطاَذٌ کىذ .تفايت اکً اص ساٌ مشی
تا اکً اص سيی سیىٍ ایه است کٍ دس ایه
سيش کیفیت ػکس َایی کٍ اص قلة گشفتٍ
می ضًد تاالتش تًدٌ ي قسمتُایی اص قلة ي

مغضی
 اسصیاتی يضؼیت دسیچٍ َای قلثی
مصىًػی قلة
 تشسسی تیماسیُای مادسصادی قلثی

می ضًد.

آمادگی های الزم قبل از انجام آزمایش

 ساتقٍ حساسیت داسيیی سا رکش
ومایىذ.
 دس صًست داضته دوذان َای
مصىًػی تایذ تمام آوُا سا تیشين
آيسیذ .دس صًست داضته دوذان لق
تٍ پضضک ي پشستاس اکً اطالع
دَیذ.
کىذ صیشا تٍ ػلت تضسیق داسيی

 حذاقل  6ساػت قثل اص اوجام ایه
آصمایص وثایذ چیضی خًسدٌ یا

ساػت پس اص اوجام کاس خًاب

وًضیذٌ تاضیذ.

آلًدٌ تاضیذ.

تخًسیذ.
 پشيوذٌ َای قثلی سا َمشاٌ داضتٍ

 ػفًوت دسیچٍ َای قلة (اوذيکاسدیت)

تاضىذ

آسامثخص ممکه است تا چىذ

 داسيَای خًد سا تا مقذاس کمی آب

موارد قابل تشخیص از طریق TEE

اصمایطات اوؼقادی سا َمشاٌ داضتٍ

 یکی اص وضدیکان ضما سا َمشاَی

آئًست کٍ دس اکًی مؼمًلی قاتل دیذن
ویستىذ تا ایه سيش قاتل مطاَذٌ

 دس صًست مصشف ياسفاسیه

حین آزمایش
کل صمان اوجام ایه آصمایص  10دقیقٍ الی
 30دقیقٍ می تاضذ.

تاضیذ( .مثل گضاسش ػمل قلة،

اتتذا تا سش سًصن یک سگ تاص می ضًد ي تٍ

ػکس قفسٍ سیىٍ ،وًاس قلة ي

سشم يصل می گشدد ي داسيی آسام تخص

اکًی قثلی).

تضسیق می ضًد.

 ساتقٍ تیماسیُای دستگاٌ گًاسش
سا رکش ومایذ

اسپشی تی حسی دس حلق ضما اسپشی
می ضًدَ .ىگام اسپشی صدن سشفٍ وکىیذ

تلکٍ مایغ اسپشی سا قًست دَیذ ي سپس

لًلٍ تٍ ضما دستمال کاغزی دادٌ می ضًد

می تًاویذ سشفٍ کىیذ.

تا تشضحات دَان سا تمیض کىیذ.

دس صًست داضته دوذان طثیؼی یک

مراقبت های پس از انجام آزمایش

يسیلٍ تیه دوذان َای ضما قشاس دادٌ

حذيد یک ساػت پس اص اتمام کاس گلًی

می ضًد تا دس طًل اوجام آصمایص دَان

ضما تی حس است .صماویکٍ تًاوایی قًست

تاص وگٍ داضتٍ ضًد.

دادن داضتیذ می تًاویذ خًسدن ي

سيی پُلًی ساست یا چپ دساص تکطیذ ي

آضامیذن سا ضشيع کىیذ.

یک دست صیش سش ي دست دیگش سيی پُلً

دسصًستی کٍ تٍ ضما آسام تخص تضسیق

ي پا قشاس دَیذ.

ضذٌ تایذ تا صمان ًَضیاس ضذن کامل دس

جُت ضشيع کاس پضضک یک لًلٍ کٍ

تخص اکً دساص تکطیذ ي تحت وظش تاضیذ ي

اوتُای آن تٍ یک دستگاٌ تسیاس ظشیف

تا چىذ ساػت تؼذ اص ساوىذگی اجتىاب

متصل است سا ياسد مشی می کىذ تٍ َىگام

کىیذ.

يسيد لًلٍ دس صًست امکان لًلٍ سا قًست

ممکه است تشای چىذ سيص کمی گلًدسد

دَیذ تا ایه کاس سشیؼتش اوجام ضًد .ممکه

داضتٍ تاضیذ کٍ طثیؼی می تاضذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

اکو قلب از راه مری

است َىگام يسيد لًلٍ تًُع داضتٍ تاضیذ
است يلی تؼذ اص يسيد لًلٍ تًُع تٍ سشػت

PT-HO-177

تشطشف می ضًد.
دسصًست لضيم آب دَان ضما تًسط یک
لًلٍ کٍ تٍ دستگاٌ ساکطه يصل است
( ضثیٍ دوذاوپضضکی ) کطیذٌ می ضًد.
دس اوتُای کاس پضضک لًلٍ سا تٍ آسامی
خـــــاسج می کىذ.پس اص تیشين آيسدن
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