
 

ب(، )ضربان ساز قل کریم سیپ ،یقلب یدر بدن مانند باطر یر صورت داشتن قطعات فلزد .1

 پسیدر چشم و کل یفلز یهاسهیگوش، پل یو کاشت حلزون سمعک، قلب یمصنوع چهیدر

ها، حتماً و قبل از انجام کار، در اندام نیپالت ایمغز، ترکش در بدن و  یو شنت فلز یمغز

 .دیبگذار انیرا در جر رشیپذ

دچار هراس و اضطراب  کیتنگ و بار یهادر مکان یریدر زمان قرارگ ماریب کهیدر صورت  .2

 .دییرا قبالً مطلع فرما رشیپرسنل پذ شودیم

و  لیموبا ،یآالت، ساعت، کارت اعتبار نتی)جواهرات، ز یبه همراه داشتن هر قطعه فلز .3

 .شودیم لهیاز کار افتادن آن وس و ری( موجب اختالل در تصاوگرید یفلز یهر ش

 یصفراو یمجار یالزم جهت انجام  ام آر آ یها یمادگآ (MRCP): 

 6 دنیساعت قبل از آن از نوش4از خوردن جامدات و از  ،یربرداریساعت قبل از تصو 8 یال 

 .دییفرما یخوددار (اتیآدامس و استعمال دخان دنیآب، جو دنیآشام) عاتیما

  یچرب خوددار یو غذا ینیریمرغ، شساعت قبل از انجام کار از مصرف تخم 24تا  12از 

 .نشود یمنقبض و خال صفراسهیشود تا ک

 ندارد. یآب، مانع یبا مقدار کم یضرور یمصرف داروها ،ییزمان ناشتا در 

  یشدن مجرا دهیقبل از انجام کار جهت بهتر د قهیدق 11آب آناناس  وانیل کیمصرف 

 .) در افراد دیابتی با مشورت پزشک مصرف شود( است یالزام یصفراو

 مادگی جهت آMRI  :با تزریق 

 حتماً اطالع داده شود ،ییدارو ایو  ییغذا تیهر نوع حساس. 

 ساعت قبل از انجام 4 یستیبا ماریب ق،یموارد با تزر در MRIناشتا باشد ،. 

 ندی( مراجعه نماوکتیباز )آنژ با رگ مارستان،یدر ب یبستر مارانیب. 

 حتماً اطالع  قیقبل از انجام عکس با تزر ییدارو قیتزر ایو  ییغذا تینوع حساس هر

 .دیده

 موارد  درMRI ساعت قبل از مصرف قرص  24کبد از  کینامیو د قیشکم و لگن با تزر

 .شود یخوددار نیچرب و سنگ یآهن و غذا

 

 روز:                              ساعت:  MRI     برگه آمادگی جهت ام آر آی 
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