
  نکته مهم : جهت پرستاران در رابطه با آمادگی هاي روده اي :

 می ایجاد اختالل تشخیص در که روده ي گازها و مدفوعی مواد تصویر حذف منظوره ب شکم ناحیه هاي رادیوگرافی در 
 سبک شام بیمار رادیوگرافی از قبل شب منظور این براي شود می استفاده)  Preparation(  اي روده آمادگی از نماید
 مصرف)  ساعت 2 فاصله به تا 2 تا 2( بیزاکودیل قرص عدد 4 یا کرچک روغن گرم 40 سپس نماید می میل چربی بدون

 براي نیز دایمتیکون جویدنی قرص عدد 4 گردد تسریع اي روده مواد دفع و یابد افزایش پریستالتیسم حرکات تا نماید می
  . شود می استفاده گازها جذب

  : ها کنتراست

 عضوموردرادیوگرافی چند یا یک در مجاور عناصر بوسیله اشعه جذب اختالف مبناي بر رادیولوژي در تصویر ایجاد "اصوال 
 دیگر عبارت به.  بیشتر اشعه نرم بافت و دهد می عبور کمتري اشبعه استخوان که نرم بافت و استخوان مانند است استوار

 با مقایسه در و نبوده حاجب و جاذب ایکس اشعه مقابل در احشاء و ها بافت برخی ایکس پرتو باالي نفوذ قدرت دلیل به
  .شکم خود در کلیه پارانشیم مانند. کنند نمی ایجاد مشخصی تصویر خود اطراف اجزاء

 مقابل در را نظر مورد عضو ، تنقیه یا oral یا IV صورت به کنتراست عوامل گیري بکار و تزریق با موارد گونه این در 
 X اشعه مقابل در اتمی عدد بودن باال دلیل به که باشد می ید تزریقی موارد در در کنتراست عامل نماید می کدز X اشعه
  . نماید می جذب خود به را X اشعه که است حاجب مواد از دیگر نوعی نیز باریم شود می محسوب جاذب نوعی

 آنافیالکسی شوك و حساسیتی واکنشهاي بروز از تا شود می استفاده)  کنتراست تزریق جهت یونی غیر کنتراستهاي از امروزه 
  .است نشده محقق کامل بطور هنوز مهم این چه اگر شود جلوگیري امکان حد تا

  : مرکز این در استفاده مورد داروهاي

 IVP  :سی سی 20 آمپول Iopaque   1بیمار وزن گرم کیلو هر ازاء به سی سی  

  علیهذا قس و باشد می سی سی 20 آمپول عدد 3 نیازمند کیلوگرمی 60 درف یک:  مثال عنوان به 

 vcUG  :سی سی 20 آمپول عد یک opaque I 

BE  بسته  3: پودر باریم  

SBS بسته  2: پودر سولفات باریم  

  

  



  سی تی اسکن :

باریک شده و مدادي شکل جهت برش مقطع به مقطع عضو مورد نظر  Xدر تصویر برداري به روش سی تی اسکن از اشعه 
استفاده شده سپس هر یک از مقاطع اسکن به وسیله بازسازي هاي کامپیوتري به عنوان یک تصویر مورد مطالعه قرار می 

نابر این پرتوگیري در سی تی اسکن در مقایسه با رادیوگرافی بیشتر می باشد ب Xگیرد بدیهی است تعداد و مقدار تابش اشعه 
  بیمار نیز افزایش می یابد که در واقع بهاي تصویر برداري دقیق تر ، جزئی تر و علمی تر خواهد بود .

همچنین در سی تی اسکن با استفاده از تکنیک هاي کامپیوتري امکان پردازش تصویر و بازسازي در مقاطع مختلف مانند 
به مکان  Pacsن پذیر می باشد و نیز امکان ارسال تصاویر با استفاده از سیستم ساژیتال و کرونال و بازسازي سه بعدي امکا

  هاي دور و نزدیک میسر خواهد بود . 

  آشنایی با برخی اصطالحات :

CT.Scan  برش نگاري کامپیوتري  

Helical=spiral . نوعی سی تی اسکن مارپیچی شکل که داراي سرعت اسکن باالتري است  

HRCT :  با قدرت تفکیک باال (جزئیات ظریف تر) سی تی اسکن  

PTE )Pulmonary thrombo emboly آنژیوگرافی عروق ریوي به منظور بررسی آمبولی : (  

3Dبازسازي سه بعدي :  

MPR بازسازي در مقاطع ساژتیال و کرونال :  

  : اسکن تی سی در کنتراست

 .شود می استفاده oral و IVصورت دو به کنتراست اسکن تی سی در 

 حدود بیمار هر براي منظور این براي گیرد می صورت انژکتور دستگاه بوسیله کنتراست تزریق IV هاي اسکن تی سی در 
  . باشد می نیاز مورد)  یالو 2( سی سی 50 هاي ویال صورت به کنتراست سی سی 100

 320 و 270 هاي غلظت با Visi paque و omni paque نوع از معموالً مرکز این در استفاده مورد و موجود ویالهاي 
 نوع 2 از یکی بیمار هر براي و ندارد وجود تزریق جهت تفاوتی شده یاد کنتراست نوع دو بین باشد می ید گرم میلی

  . نمود درخواست توان می را کنتراست



 سـایر  از هـا  روده لوپهـاي  نمـاي  تمـایز  جهـت  و دارد بـرد  کـار  لگـن  و شـکم  هـاي  اسـکن  تی سی درoral کنتراست 
  . گیرد می قرار استفاده مورد مشابه هاي پاتولوژي

 از لیوان یک که(  معدنی آب لیتري 5/1 بطري یک داخل در meglomine compound سی سی 20 آمپول عدد یک 
 شکم هاي اسکن تی سی براي.  شود می خورانده بیمار به لیوان یک دقیقه 10 هر و شود می ریخته)  باشد شده خارج آن
 تی سی واحد به بیمار بعد ساعت نیم و یک لگن و شکم اسکن تی سی براي و ساعت یک لیوان اولین شروع لحظه از

  .شود می مصرف اسکن تی سی انجام هنگام در آخر لیوان.  شود می ارجاع اسکن

  عمدتاً مواد حاجب استفاده شده در حال حاضر در مرکز کاشانی: 

 پودر سولفات باریم  -1

 شربت گاستروگرافین   -2

3- OMNIPAQUE        سیار : از ترکیبات یددار محلول در آب و غیریونی است که میزان حساسیت ناشی از آن ب
 کمتر از دارو هاي دیگر می باشد. 

4- ULTRAVIST    مـورد اسـتفاده قـرار مــی     1979ب کـه از سـال   آمحلـول در   دار: از دسـته داروهـاي یـد
ســی  100،  50،  20و در ویــال هــاي  370،   240،  300گیــرد . غیریــونی اســت و بــا غلظــت هــاي 

 سی عرضه می شود. 

5- VISIPAQUE   ــاي ــت ه ــا غلظ ــونی ب ــاي   320و  270،  150: غیری ــال ه ــده و در وی ــه ش ،  20عرض
 میلی لیتري تولید می شود.  200و  100،  50

6- IOPAQUE  ــال هــاي ــوده و در وی ســی ســی عرضــه مــی شــود و کــاربرد وســیع در      20: غیریــونی ب
 ادراري دارد.   مآزمون هاي سیست

بطور کلی مواد حاجب یا کنتراسـت زا باعـث بـروز واکـنش هـاي آلرژیـک در بیمـاران مـی شـود بخصـوص در           
  بیماران پر خطر. 

  پرخطر  ممانعت از بروز واکنش هاي آلرژیک در بیماران گروه

  بیمار را قبل از استفاده از مواد حاجب در جریان خطر استفاده از این مواد بگذارید.  -1

  با رعایت دستورات زیر احتمال بروز واکنش ها را کاهش دهید. 

 کنید.   اللیته پایین استفاده یک عدد از مواد حاجب غیر یونی با -1



 نمایید.  نداروها را با داروهاي دیگر جایگزیدر صورت امکان مهارکننده هاي بتا را قطع کنید یا این  -2

 از رژیم هاي درمانی قبل از تزریق مواد حاجب استفاده کنید.   -3

  (روده اي) براي گرافیهاي ساده و پروسیجرهاي رنگیCOLONآمادگی 

 NPOساعت قبل از آزمون  12-8 -1

ــک    -2 ــن کرچ ــهل ، روغ ــهاي مس ــرص    Castrol OILدادن قرص ــل و دادن ق ــب قب ــت ( ش ــی اس الزام
Dim Etieon  در صبح آزمون 

 صبح ناشتا -3

 بیمار چک شود.   CRو  BUNاز روز قبل حتماً  IVPدر صورت آزمون  -4

  توجه:

  الف) اگر چنانچه آمادگی روده ها کافی نبود از تنقیه باریم استفاده شود. 

  ماهگی) حتماً پزشک را آگاه کنید.   3ب) در صورت بارداري بیمار( زیر 

سیت به          سا سیلین و ح سیت به پنی  سا سم ، تب یونجه ، ح شتن تاریخچه بیماریها از جمله آ ماده حاجب حتماً  ج) دا
  و پزشک رادیولوژیست را آگاه کنید.   پرسنل رادیولوژي

  بل باید آمادگی را داد.د) در افراد کهنسال و سالخورده از چند روز ق

  گرافی ها و پروسیجرهایی که احتیاج به آمادگی دادند. 

 SONO CT  گرافی ها
NPO مثانه پر  

K.U.B 

IVP 

BE 

UFFER GI 

GI 

  سونوگرافی شکم و لگن-1

  سونوگرافی کبد کیسه صفرا -2

  سونوگرافی کیسه صفرا -3

  سونوگرافی کامل شکم-4

  ماه  3سونوگرافی حاملگی زیر -1

  سونوگرافی لگن  -2

  سونوگرافی لگن و مثانه  -3

 سونوگرافی مثانه  -5

 سونوگرافی کلیه ها  -6

  سونوگرافی   رحم و ضمائم  -7

  

  شکم و لگن -1

  

  



  مواد حاجب در پرتونگاري 

 CTبه طور عمده مواد حاجب در رادیولوژي و 

  Visipaque و 50CCدر رادیولوژي : شامل پور سولفات باریم ، گاستروگرافین ، ویالهاي 

  آیوپاكمگلومین و  20ccو آمپولهاي 

  موارد کاربرد سولفات باریم 

  بسته) 1( UPPER GIبسته ) ،  BE  )3در آزمون هاي 

GI  وBarium)1 ( بسته  

Transite Small bowel )2 (بسته  

                                                                              20cc)Iopaque (  

  50cc    Omnipaque    vial               معموالً از آمپول هاي                          IVPدر آزمون هاي 

                                                                                                    Visipaque  

کیلو گرم وزن  60-70ماده حاجب بکار می رود مثال : براي یک انسانی که  1ccبدن پروتکل کلی : به ازاي هر کیلو وزن 
  استفاده می شود  Omnipaqueو vial )50cc( Visipaqueیا یک  20ccعدد آمپول ایوپاك  4تا  3دارد از 

  CTدر مورد 

Thorax CT                                 2   50تاcc  )vial       (   Visipaque  یاOmnipaque  

Neck CT                                    2   50تاcc  )vial   (       Visipaque  یاOmnipaque  

Abdomen, Pelvis              2   50تاcc  )vial   (       Visipaque  یاOmnipaque  

PTE                                   3   50تاcc  )vial   (       Visipaque  یاOmnipaque  

   CT : شکم و لگن خوراکی  

ساعت بعد از خوردن  5/1لیتر آب مخلوط و سپس براي شکم یک ساعت و براي شکم و لگن  5/1یک عدد مگومین در 
 آماده می شود. CTبراي 


