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 :کاربزد سی تی اسکي 

تؼذ اس رادیَگزافی سادُ ،سی تی اسکي تیطتزیي کوک را   

تِ تزرسی تذى اًساى تخػَظ استخَاى ّا هی کٌذ . 

اهزٍسُ استفادُ اس سی تی اسکي خشء خذایی ًاپذیز در 

تطخیع تسیاری اس تیواری ّا ضذُ است . تزای اًدام سی 

تی اسکي اس اضؼِ ایکس استفادُ هی ضَد .در ایي رٍش 

کی اس اضؼِ ایکس تِ اًذام تیوار تاتاًذُ هی تاریکِ ی ًاس

ضَد ، ایي تطؼطغ اس تواهی تافت ّایی کِ در سز راُ آى 

لزار دارد ػثَر کزدُ ٍ همذاری کِ اس طزف هماتل خارج هی 

 .ضَد تِ آضکار ساس تزخَرد کزدُ ٍ تػَیز را ایداد هی کٌذ

. 

تا تَخِ تِ هَارد گفتِ ضذُ گستزدگی کارتزد سی تی 

حذی است کِ اهزٍسُ ایي دستگاُ خشء هلشٍهات  اسکي تِ

 .  .یک تیوارستاى ػوَهی است

استفادُ اس سی تی اسکي در هَارد سیز تِ ػٌَاى اتشار اغلی 

 تطخیع در پشضکی هحسَب هی گزدد :

 لذرت تطخیع تػاٍیز سی تی اسکي در خًَزیشی

ّای هغشی تسیار تاالست . تِ طَری کِ در هَارد 

 ش تطخیػی هحسَب هی ضَد .اٍرصاًس تْتزیي رٍ

 سی تی اسکي هی تَاًذ تِ طَر ػام تا دلت حذٍد

ر تطخیع یا رد تَهَر هغشی هَرد استفادُ لزار د% 95

 گیزد .

 سی تی اسکي در تطخیع تیواری ّای تافت ضص ّا

  )ریِ ( ًیش تسیار دلیك ػول هی کٌذ

 اها ایي تذاى هؼٌا ًیست کِ تزای ّز تیواری در ّواى اتتذای

تلکِ تایذ اتتذا ضزح  . اهز اس سی تی اسکي استفادُ ضَد

حال دلیمی اس تیوار را در اختیار پشضک هؼالح لزار دادُ 

سپس تا غالحذیذ ٍی پس اس اًدام یک رادیَلَصی سادُ 

 الذام تِ اًدام سی تی اسکي ضَد .

 ِیکی اس کارتزد ّای سی تی اسکي کٌتزل پاسخ ت

ا سایز رٍش ّای درهاى پس اس اػوال خزاحی ٍ ی

 درهاًی است .

 سی تی اسکي اسپیزال تذٍى هادُ حاخة اس ضکن

دلیك تزیي رٍش تزای تطخیع سٌگ ّای 

 کَچک حتی تِ اًذاسُ ی چٌذ هیلی هتز است .

 

 در اًجام سی تی اسکي بایذ بِ چِ ًکاتی تَجِ کٌین ؟

اسکي اس اضؼِ ایکس استفادُ هی ضَد ، تی چَى در سی -1

لثل اس اًدام آسهَى ، پشضک هؼالح ضوا تایذ در خزیاى 

ش ٍایي رتیوار خاًن لزار تگیزد . استفادُ اس  تاردار تَدى

تػَیزتزداری در سِ هاِّ اٍل تارداری هوکي است 

 هطکالتی تزای خٌیي تَخَد آٍرد .

در حیي اًدام آسهَى سی تی اسکي تیوار تایذ کاهال تی -2

حزکت تاضذ .حزکت تیوار ،تاػث ایداد تػَیز ًا ٍاضح ٍ 

 اضکال در اهز تطخیع خَاّذ ضذ .
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 جْت بیواراى



 

دستگاُ سی تی اسکي در داخل اتاق تشرگی لزار دارد -3

تسیار خٌک است ، تا تَخِ تِ  کِ َّای داخل آى

حزارت سیادی کِ در خزیاى تَلیذ اضؼِ ایکس ایداد 

ق تِ غَرت اخثاری تایذ خٌک تاضذ ، اهی ضَد ایي ات

 در تحول خٌکی اتاق تزای چٌذ دلیمِ ضکیثا تاضیذ .

ایي دستگاُ ضاهل حلمِ تشرگ ٍ تختی است کِ درٍى -4

تَلیذ اضؼِ آى لزار دارد ، در ٌّگام تػَیزتزداری هٌثغ 

در داخل حلمِ گزدش هی کٌذ . ایي گزدش هوکي است 

تا غذایی ّوزاُ تاضذ ، ایي غذا طثیؼی است ٍ آسیثی 

 تِ تیوار ًوی سًذ .

ّشیٌِ تْیِ سی تی اسکي ٍ هذت سهاى اًجام آى ، ّن -5

چٌیي هقذار اضعِ ایکسی کِ بِ بیوار تابیذُ هی ضَد 

ِ بِ ّشیٌِ بیص اس رادیَگزافی سادُ است . پس با تَج

باال ٍ خطزات ًاضی اس اضعِ بایذ تٌْا سهاًی هَرد 

استفادُ قزار گیزد کِ اطالعات بذست آهذُ اس آى بِ 

لذا لطفا اس پشضکتاى تطخیص ٍ یا درهاى کوک کٌذ .

درخَاست بی هَرد ایي ًَع تصَیز بزداری را 

 ًفزهاییذ.

آسهَى سی تی اسکي آسهًَی تذٍى درد است ،ٍ هذت -6

آى تٌْا چٌذ دلیمِ است ،تٌاتزایي اس اًدام  سهاى اًدام

 ایي آسهَى ّزاس ًذاضتِ تاضیذ .

لطفا در حیي اًدام آسهَى در غَرتی کِ کارضٌاس اس -7

ضوا در خَاست کزد ، تٌفس خَد را تزای چٌذ لحظِ 

 ًگْذاریذ .

لطفا ّز ًَع ٍسیلِ فلشی را کِ در هحل تػَیزتزداری -8

 تشریق هادُ حاجب در سی تی اسکي 

تی در تزخی آسهَى ّا تا تَخِ تِ هاّیت ٍ ًَع کارتزد سی 

اسکي درخَاست ضذُ کارضٌاس تایذ دارٍی کٌتزاست را تِ 

درٍى ٍریذ تیوار تشریك کٌذ . همذار هادُ حاخة هَرد 

سی سی تِ اسای ّز  2-1استفادُ در سی تی اسکي 

سی سی در ًظز  150کیلَگزم ٍسى تذى در تالغیي ٍ حذاکثز 

گزفتِ هی ضَد . هػزف کوتز اس حذ هادُ حاخة دلت 

کٌذ ٍ هػزف تیص اس حذ آى تاػث آسیة تػَیز را کن هی

خذی تِ تذى هی ضَد لذا هادُ حاخة تایذ تِ هیشاى هٌاسة 

 هَرد استفادُ لزار گیزد.

در غَرتی کِ سی تی اسکي ضوا ًیاس تِ تشریك هادُ حاخة 

 داضت ، لطفا تِ ًکات سیز تَخِ فزهاییذ :

لثل اس تشریك هادُ حاخة ، ػولکزد کلیِ ضوا لطؼا -1

ذ ، در غَرتی کِ همذار اٍرُ ٍ کزاتیٌیي چک خَاّذ ض

خَى ضوا اس حذ ًػاب تؼییي ضذُ تاالتز تاضذ تا تَخِ 

تِ آسیة خثزاى ًاپذیزی کِ ایي هَاد هی تَاًٌذ تِ 

تذى ضوا ٍارد ًوایٌذ ، هوکي است ایي آسهَى اًدام 

 ًطَد .

حتوا لثل اس تشریك ساتمِ حساسیت دارٍیی -2

،حساسیت تِ غذای خاظ ٍ ًیش ساتمِ اتتال تِ آسن 

ٍ آلزصی را تِ پشضک ، پزستار ٍ یا کارضٌاس سی 

 تی اسکي اطالع دّیذ .

واری دیاتت رًح هی تزیذ  ٍ در غَرتی کِ اس تی-3

خْت درهاى ایي تیواری دارٍیی استفادُ هی کٌیذ ، 

حتوا پشضک ، پزستار ٍ یا کارضٌاس سی تی اسکي 

 را در خزیاى لزار دّیذ .

پس اس اًدام آسهَى سی تی اسکي تا استفادُ اس -4

هادُ حاخة خْت دفغ ایي هادُ اس تذى خَد ، لطفا 

 آب کافی هػزف کٌیذ. 
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