
 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید صدوقی اصفهان

 رادیولوژی -واحد تصویربرداری
 (و شکم و لگنLS( و ستون فقرات کمری )KUBگرافی ساده شکم )

* روز قبل ازانجام گرافی دو عدد پودرپیدروالکس یا هر نوع مسهل دیگر با هماهنگی پزشک معالج طبق 
 دستور میل شود.

 )ناشتا( باشد. NPO* بیمار روز انجام گرافی 
 گرافی رنگی معده )باریم میل( -رنگی مری )باریم سوآلو( گرافی

 باشد. )ناشتا( NPO ساعت  6-8* بیمار 
 * داروهای درخواستی جهت تصویربرداری تهیه شود.

 )باریم انما( گرافی رنگی از روده بزرگ
پودرپیدروالکس و یا هر نوع مسهل دیگر با هماهنگی پزشک معالج * روز قبل از انجام گرافی دو عدد 

 طبق دستور میل شود.
 عدد پودرپیدروالکس میل نمایند. 4* بیمارانی که یبوست دارند 

 * در خصوص کودکان و نوزادان بخصوص مشکوک به هیرشپرونگ آمادگی نیازنیست.
 باشد. NPO* بیمار روز انجام گرافی 

 استی جهت انجام تصویربرداری تهیه شود.* دارو ولوازم درخو
 * مدارک قبلی نیاز است.

 (IVPگرافی رنگی از کلیه ها و مثانه )
* روز قبل از انجام تصویربرداری دو عدد پودرپیدروالکس و یا هر نوع مسهل دیگر با هماهنگی پزشک 

 معالج طبق دستور میل شود.
 آب هم نخورد.)ناشتا( باشد. حتی  NPO * بیمارروز انجام گرافی

 * داروولوازم درخواستی جهت انجام تصویربرداری تهیه شود.
 بیمار نیاز است. BUN/Cr* آزمایش 

 * قبل از انجام آزمایش مثانه خالی باشد.
 * کودکان ونوزادان احتیاج به آمادگی ندارند.

 (VCUG) گرافی رنگی مثانه
 * مثانه خالی باشد.

 .* همراه، کمکی یا پرستار نیاز است
 گرافی رنگی هیستروسالپینگوگرافی )رحم و ضمائم(

 روز بعد از شروع عادت ماهیانه انجام می شود. 51-51* تصویربرداری 
 * دارو وسایل درخواست شد جهت تصویربرداری تهیه شود.

 فیستولوگرافی
 * آمادگی خاصی نیاز نیست.

 * دارو و وسایل درخواست شده جهت تصویربرداری توسط تهیه شود.



 

 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید صدوقی اصفهان

 رادیولوژی -واحد تصویربرداری

 

 ماموگرافی

 از مصرف چای، شکالت وقهوه چند روز قبل از انجام ماموگرافی به منظور کاهش درد خودداری کنید.* 

 درصورت وجود درد شدید پستان، طبق دستور پزشک معالج مسکن مصرف شود.* 

 یش ضمن انجام استحمام، از استعمال اسپری و هرگونه مواد آرایشی خودداری نمائید.در صورت آزما* 

در صورت وجود درد و تورم قبل از پریودی بهتر است ماموگرافی پس از پایان دوره پریودی انجام * 

 شود.

 مدارک قبلی جهت جوابدهی )ریپورت پزشک رادیولوژیست( نیاز است.* 

دربخش تصویربرداری تحت نظر کارشناس رادیولوژی یا پزشک تکمیل فرم مخصوص ماموگرافی * 

 گردد.

 

 

 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید صدوقی اصفهان

 رادیولوژی -واحد تصویربرداری

 

 ماموگرافی

 * از مصرف چای ، شکالت وقهوه چند روز قبل از انجام ماموگرافی به منظور کاهش درد خودداری کنید.

 درد شدید پستان، طبق دستور پزشک معالج مسکن مصرف شود.* درصورت وجود 

 * در صورت آزمایش ضمن انجام استحمام، از استعمال اسپری و هرگونه مواد آرایشی خودداری نمائید.

* در صورت وجود درد و تورم قبل از پریودی بهتر است ماموگرافی پس از پایان دوره پریودی انجام 

 شود.

 بدهی )ریپورت پزشک رادیولوژیست( نیاز است.* مدارک قبلی جهت جوا

* فرم مخصوص ماموگرافی دربخش تصویربرداری تحت نظر کارشناس رادیولوژی یا پزشک تکمیل 

 گردد.


