
 

 

 بيمار تزريق كند . مقدار ماده حاجب مورد استفاده در سي تي
سي سي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در بالغين و  ٢- ١اسكن 

سي سي در نظر گرفته مي شود . مصرف كمتر از  ١٥٠حداكثر 
حد ماده حاجب دقت تصوير را كم ميكند و مصرف بيش از حد 

جب بايد به آن باعث آسيب جدي به بدن مي شود لذا ماده حا
  ميزان مناسب مورد استفاده قرار گيرد.

در صورتي كه سي تي اسكن شما نياز به تزريق ماده حاجب 
  داشت ، لطفا به نكات زير توجه فرماييد :

  قبل از تزريق ماده حاجب ، عملكرد كليه شما قطعا چك

 خواهد شد ، در صورتي كه مقدار اوره و كراتينين خون شما از

شده باالتر باشد با توجه به آسيب جبران حد نصاب تعيين 

ناپذيري كه اين مواد مي توانند به بدن شما وارد نمايند ، 

   ممكن است اين آزمون انجام نشود .

  حتما قبل از تزريق سابقه حساسيت دارويي ،حساسيت به

غذاي خاص و نيز سابقه ابتال به آسم و آلرژي را به پزشك ، 

 اسكن اطالع دهيد .پرستار و يا كارشناس سي تي 

  در صورتي كه از بيماري ديابت رنج مي بريد  و جهت درمان

 واين بيماري دارويي استفاده مي كنيد ، حتما پزشك ، پرستار 

 تي اسكن را در جريان قرار دهيد. يا كارشناس سي

  پس از انجام آزمون سي تي اسكن با استفاده از ماده حاجب

 لطفا آب كافي مصرف كنيد. جهت دفع اين ماده از بدن خود ، 
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  :كاربرد سي تي اسكن 
بعد از راديوگرافي ساده ،سي تي اسكن بيشترين كمك را به   

بررسي بدن انسان بخصوص استخوان ها مي كند . امروزه استفاده 
از سي تي اسكن جزء جدايي ناپذير در تشخيص بسياري از 
بيماري ها شده است . براي انجام سي تي اسكن از اشعه ايكس 

ود .در اين روش باريكه ي نازكي از اشعه ايكس به استفاده مي ش
ه كاندام بيمار تابانده مي شود ، اين تشعشع از تمامي بافت هايي 

در سر راه آن قرار دارد عبور كرده و مقداري كه از طرف مقابل 
خارج مي شود به آشكار ساز برخورد كرده و تصوير را ايجاد مي 

  .كند
ردگي كاربرد سي تي اسكن به با توجه به موارد گفته شده گست

حدي است كه امروزه اين دستگاه جزء ملزومات يك بيمارستان 
   .عمومي است

استفاده از سي تي اسكن در موارد زير به عنوان ابزار اصلي 
  تشخيص در پزشكي محسوب مي گردد :

  قدرت تشخيص تصاوير سي تي اسكن در خونريزي هاي مغزي

موارد اورژانس بهترين روش بسيار باالست . به طوري كه در 

 تشخيصي محسوب مي شود .

  ر د %٩٥سي تي اسكن مي تواند به طور عام با دقت حدود

 تشخيص يا رد تومور مغزي مورد استفاده قرار گيرد .

  سي تي اسكن در تشخيص بيماري هاي بافت شش ها (ريه ) نيز

 . بسيار دقيق عمل مي كند

ي ز ساما اين بدان معنا نيست كه براي هر بيماري در همان ابتداي امر ا
ا ربلكه بايد ابتدا شرح حال دقيقي از بيمار  . تي اسكن استفاده شود

در اختيار پزشك معالج قرار داده سپس با صالحديد وي پس از انجام 
 يك راديولوژي ساده اقدام به انجام سي تي اسكن شود .

 اي سي تي اسكن كنترل پاسخ به درمان يكي از كاربرد ه

 پس از اعمال جراحي و يا ساير روش هاي درماني است .

  سي تي اسكن اسپيرال بدون ماده حاجب از به طور مثال

شكم دقيق ترين روش براي تشخيص سنگ هاي كوچك 

 حتي به اندازه ي چند ميلي متر است .

  ؟در انجام سي تي اسكن بايد به چه نكاتي توجه كنيم 
  اسكن از اشعه ايكس استفاده مي شود ، تي چون در سي

قبل از انجام آزمون ، پزشك معالج شما بايد در جريان 

ش وبيمار خانم قرار بگيرد . استفاده از اين ر باردار بودن

تصويربرداري در سه ماهه اول بارداري ممكن است 

 مشكالتي براي جنين بوجود آورد .

 سكن بيمار بايد مون سي تي ادر حين انجام آز

.حركت بيمار ،باعث ايجاد  بي حركت باشد كامال

 تصوير نا واضح و اشكال در امر تشخيص خواهد شد .

  دستگاه سي تي اسكن در داخل اتاق بزرگي قرار دارد

، با توجه به حرارت  كه هواي داخل آن بسيار خنك است

زيادي كه در جريان توليد اشعه ايكس ايجاد مي شود اين 

در تحمل خنكي به صورت اجباري بايد خنك باشد ، ق اات

 اتاق براي چند دقيقه شكيبا باشيد .

  اين دستگاه شامل حلقه بزرگ و تختي است كه درون آن

قرار دارد ، در هنگام تصويربرداري منبع توليد اشعه در 

داخل حلقه گردش مي كند . اين گردش ممكن است با 

است و آسيبي به  صدايي همراه باشد ، اين صدا طبيعي

 بيمار نمي زند .

  هزينه تهيه سي تي اسكن و مدت زمان انجام آن ، هم

چنين مقدار اشعه ايكسي كه به بيمار تابيده مي شود بيش 

از راديوگرافي ساده است . پس با توجه به هزينه باال و 

خطرات ناشي از اشعه بايد تنها زماني مورد استفاده قرار 

آمده از آن به تشخيص و يا  گيرد كه اطالعات بدست

درمان كمك كند .لذا لطفا از پزشكتان درخواست بي 

 مورد اين نوع تصوير برداري را نفرماييد.

  آزمون سي تي اسكن آزموني بدون درد است ،و مدت زمان

ون انجام آن تنها چند دقيقه است ،بنابراين از انجام اين آزم

 هراس نداشته باشيد .

 زمون در صورتي كه كارشناس از شما لطفا در حين انجام آ

 در خواست كرد ، تنفس خود را براي چند لحظه نگهداريد .

  لطفا هر نوع وسيله فلزي را كه در محل تصوير برداري

 وجود دارد ،از آن محل دور كنيد.

  تزريق ماده حاجب در سي تي اسكن 
در برخي آزمون ها با توجه به ماهيت و نوع كاربرد سي تي 

واست شده كارشناس بايد داروي كنتراست را به اسكن درخ
  درون وريد 


