
 

 در زمان تعیین شده جهت امور پذیرش در مرکز حضور بهم رسانید.  امی :گرمراجعه کننده 

 ،فقط آب خورده و مثانه پر باشد.  :و رحم و تخمدانمثانه ،مجاری ادراری سونوی کلیه 

  :د، راحت و جلو باز که بهپوشیدن لباس گشاسونوگرافی از ناحیه سینه ها و زیر بغل 

به همراه  استحمام و عدم استفاده از مواد معطر الزم است. راحتی بتوان آن را باز کرد.

 سال و مدارک قبلی در این زمینه  53داشتن ماموگرافی برای خانمهای سنین باالی 

  :ی باالتر نیازی به برای ماههاو مادران باردار زیر سه ماه با مثانه پر سونوی بارداری

 پربودن مثانه نیست. 

  :سونوی کبد و کیسه صفرا و شکم و لگن 

 8 .ساعت قبل نباید غذا بخورد و نباید مایعات )غیر از آب( بنوشد 

  لیوان آب میل کند تا مثانه پر باشد و  4دوساعت قبل از سونوگرافی یک لیتر آب معادل

 تا بعد از انجام سونوگرافی نباید ادرار کند. بیمار 

 .پوشیدن لباس گشاد، راحت و جلو باز که به راحتی بتوان آن را باز کرد 

 .استحمام و عدم استفاده از مواد معطر الزم است 

 (سونوی بیوفیزیکال بارداری  NTان  : )53یک خوراکی شیرین که  همراه داشتنتی 

 دقیقه قبل از سونوگرافی میل نمایید. 

  :ردیگیانجام م یبا مثانه خالمعموال سونوگرافی واژینال . 

  بعد از صرف  قهیدق 53و  دیینما لیروز قبل سوپ سبک م 58ساعت  : کلیهسونوی داپلر

 و یبوست لوگرمیک 83 یکه وزن باال یافراد .دیینما لیروغن کرچک م شهیش یکسوپ، 

قرص  53 از استفاده از روغن کرچک  پس .ندیروغن کرچک استفاده نما شهیش 2دارند، از 

آب و فقط  24ساعت  تا  .دییمصرف نما) هر دوساعت دو عدد قرص جویدنی(   کونیمتیدا

روده  .ندارد یمانع 24تا ساعت  ازیمورد ن یداروها مصرف .دییولرم مصرف نما عاتیما

به صورت کامل ناشتا  یساعت قبل از انجام سونوگراف 8 یال 6 حدوداها باید خالی باشد. 

 .دیباش
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