
 صدوقی اصفهان اله آیت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید

    CT scan -واحد تصویربرداری

 پزشک معالج .............................. نام و نام خانوادگی ..................... شغل .................. وزن )کیلوگرم( ...........

 .......... ......................................................................................................................................آدرس و تلفن تماس 

 آیاسابقه عمل جراحی دارید؟ -1

 آیا مبتال به بیماری خاصی هستید؟ -2

 آیا سابقه رادیوتراپی یا شیمی درمانی دارید؟ -3

 آیا سابقه آرژی )حساسیت( دارید؟ -4

 بیماری خود را توضیح دهید. کامل لطفاً سابقه

 
 

 

 

 توصیه های عمومی جهت انواع تصویربرداری

پی، و، فلوروسکCT scanو  MRIها، ها اعم از گرافی* برای انجام تمام تصویربرداری

پزشک  تریپور و ... وجود مدارک قبلی بیمار، جهت جوابدهی و سونوگرافی

 رادیولوژیست الزامی است.
 * باتوجه به مضر بودن تصویربرداری با اشعه برای جنین، الزم است بیماران باردار بخش را مطلع نمایند.

 بیمار الزم است. Bun/Crکنتراست( آزمایش )* هرگونه تصویربرداری با ماده حاجب 

 شود. )در زمان پذیرش( * در صورت داشتن حساسیت قبلی به داروهای تزریقی اطالع داده

ساعت بعد از تزریق متفورمین  24ساعت قبل از تزریق تا  24* بیمارانی که متفورمین مصرف می کنند، 

 مصرف نکنند.

 برای بیمارانی که پیس میکر )باطری قلب( دارند ممنوع است.  MRI* انجام 

 ز دارد کارشناس تصویربرداریدر صورتی که بیمار هرگونه جسم فلزی ترکش یا پروت MRI* برای انجام 

 را مطلع نماید. 

* به طور کلی آمادگی قبلی جهت انجام تصویربرداری از کودکان و نوزادان، حضور بیمار جهت دادن 

ه )بدون بررسی وضعیت بیمار و مشاورآمادگی با توجه به وضعیت بیمار در بخش تصویربرداری الزم است. 

 ود(.با پزشک هیچگونه آمادگی داده نمی ش
 

 لطفاً توصیه های ارائه شده در پشت صفحه را نیز با دقت مطالعه نمائید.



 آمادگی جهت سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست خوراکی و وریدی
عدد پودر پیدروالکس یا )هر نوع مسهل دیگر( با هماهنگی پزشک معالج  2* روز قبل از تصویربرداری 

 طبق دستور میل شود.

 درخواست شده جهت تصویربرداری تهیه شود.* داروهای 

 الزم است. Cr  /Bun* آزمایش 

 * رگ گیری با برانول سبز یا خاکستری و در ناحیه چین آرنج باشد. 

لیتر آب معدنی حل  1-5/1* در زمان حضور بیمار در بخش تکنسین یک عدد آمپول مگلومین را در 

 دقیقه(  50ل آماده شده را میل می نماید. )مجموعاً دقیقه یک لیوان از محلو 5-10کرده و بیمار هر 

 

CT  کولونوسکپی 
عدد پودرپیدروالکس یا هر نوع مسهل دیگر با هماهنگی پزشک معالج  4* روز قبل از تصویربرداری 

 طبق دستور میل شود. 

 باشد.  (NPO)* بیمار ناشتا 

 * لوازم درخواست شده تهیه شود. 

 

CT  )آنژیوگرافی قلب )کرونر 
 باشد.  (NPO)* بیمار ناشتا 

 الزم است.  BUN/Cr* آزمایش 

 الزم است.  (EF)قند ـ تری گلیسرید و برگه جواب اکو  – HDL-CHO-LDL* آزمایشات چربی 

 لیدها شیو شود.  ت* محل چس

 * رگ گیری با برانول خاکستری یا سبز در ناحیه چین آرنج باشد. 

 درخواست شده جهت تصویربرداری تهیه شود. *  داروهای 

 * در صورت وجود اضطراب در بیمار، آرامبخش با تجویز پزشک استفاده شود. 

 * مدارک قبلی بیمار الزم است. 
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