هقذهِ :

آهادگی قبل از اًجام سی تی اسکي:

سی تی اسکي یک رٍش تطخیػی بزای
تؼییي اختالالتی است کِ بب رٍضْبی هؼوَلی
ػکسبزداری اهکبى تطخیع آًْب ٍجَد ًذارد.
در ایي رٍش تطخیػی بیوبر ٍارد دستگبّی
هی ضَد ٍ تػبٍیز هقغؼی اس سٍایب ٍ الیِ ّبی
هختلف هغش گزفتِ هی ضَد ایي تػبٍیز
تَسظ کبهپیَتز پزداسش هی ضَد سپس بِ
غَرت کلیطِ سی تی اسکي چبپ هی ضَد ٍ
یب بز رٍی یک سی دی ضبظ هی ضَد .در
بؼضی هَارد هبدُ حبجب جْت تطخیع
دقیق تز ٍ ٍضَح بْتز تػبٍیز استفبدُ هی
ضَد.

 در غَرت ٍجَد ّزگًَِ سببقِ حسبسیت
دارٍیی ٍ یب غذایی تین درهبى را هغلغ
کٌیذ.

کاربرد سی تی اسکي :
 تطخیع اختالالت ٍ ظبیؼبت هغشی
 بزرسی اثزات ػول جزاحی ،ضیوی
درهبًی یب پزتَدرهبًی
 یک راٌّوب بزای اًجبم ػول جزاحی
هغش

 کلیِ جَاّزات ٍ اجسبم فلشی را خبرج
کٌیذ.
 درغَرتی کِ سی تی اسکي بذٍى هبدُ
حبجب بزای ضوب تجَیش ضذُ است ًیبسی
بِ هحذٍدیت خَردى ٍ آضبهیذى قبل اس
اًجبم آسهبیص ٍجَد ًذارد اهب در غَرت
استفبدُ اس هبدُ حبجب ،حذاقل 4سبػت
قبل اس اًجبم آسهبیص اس خَردى ٍ
آضبهیذى پزّیش کٌیذ.
 بِ هٌظَر دریبفت تػبٍیز ٍاضح تز  ،در
حیي آسهبیص ببیذ کبهال بی حزکت ببضیذ
(بِ خػَظ سز را ًببیذ حزکت داد) ایي
هسئلِ هوکي است کوی آساردٌّذُ ببضذ
اهب هَقتی ٍ کَتبُ است.
 سی تی اسکي هؼوَالً بیي  10 -20دقیقِ
بِ عَل هی اًجبهذ.
 در غَرت اًجبم ایي تست بب هبدُ رًگی،
قبل اس اًجبم تست سببقِ حسبسیت بِ

هبّی ٍ هبدُ رًگی را بِ اعالع پشضک
بزسبًیذ.
اقذاهات حیي آزهایش :
 بِ ضوب کوک خَاّذ ضذ تب در حبلت
خَابیذُ بِ پطت یب دهز بز رٍی تخت
هخػَظ سی تی اسکي قزار گیزیذ
 سز ضوب بِ ٍسیلِ ابشاری بی حزکت
ًگِ داضتِ هی ضَد.
 سز تخت ٍارد دستگبُ اسکٌز هی ضَد
ٍ در ایي حبلت دستگبُ دٍر سز بیوبر
هی چزخذ ٍ تػبٍیز هتؼذدی گزفتِ هی
ضَد.
 سهبًی کِ سزی اٍل ػکسْب کبهل ضذ،
در غَرتی کِ ضزٍرت داضتِ ببضذ هبدُ
حبجب اس عزیق سزهی کِ قبالً بزای
ضوب ٍغل ضذُ است ،تشریق هی ضَد ٍ
یک سزی تػبٍیز دیگز گزفتِ هی ضَد
ّوشهبى بب تشریق هبدُ حبجب هوکي
است گزگزفتگی ،سزدرد ًبگْبًی،
احسبس هشُ ضَر در دّبى ٍ یب تَْع
داضتِ ببضیذ.

 در حیي اًجبم آسهبیص غذای
چزخیذى دستگبُ هوکي است تب حذی
آساردٌّذُ ببضذ.
اقذاهات پس از آزهایش :

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

 در غَرتی کِ هطکلی ٍجَد ًذاضتِ
ببضذ (حبلت تَْع -حسبسیت بِ هبدُ
حبجب) هی تَاًیذ خَردى ٍ آضبهیذى
را اس سز بگیزیذ.

سی تی اسکن مغز

ً تیجِ سی تی اسکي هؼوَالً 48 - 72
سبػت بؼذ بِ غَرت کتبی تَسظ ٍاحذ
رادیَلَصی بِ بیوبر ارائِ هی ضَد.
عَارض احتوالی :
ػَارضی کِ در هَارد بسیبر ًبدر رخ هی دّذ
بِ حسبسیت بب هبدُ حبجب هزبَط هی ضَد
در ایي هَقؼیت بیوبر کْیز هی سًذ ٍ دچبر
هطکالت تٌفسی هی ضَد در ایي هَارد
اقذاهبت سزیغ بِ هٌظَر رفغ هطکالت اس
سَی تین درهبى بِ ػول هی آیذ.
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