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 گرافی و ام، آر،آی
RUG (RETROGRADE URETHROGRAM) 

 باشد.  این گرافی جهت بررسی مجرای ادراری در آقایان می

ابتدا یک سوند در شرایط استریل در ابتددای مدجدرای ادراری  

شود.  سپس داروی حاجب با استفاده از سدرندو و از  ثابت می

شود و در نماهای مختدفدق قدودل و  طریق سوند وارد مثانه می

 گردد. هنگام تخفیه ادرار عکسورداری انجام می

 آمادگی :

 همراه داشتن مدارک قبلی

 نیاز به آمادگی خاصی ندارد.

 

 

 

 

 شود ؟ می انجام چگونه آی آر ام

خطرترین  بی از یکی مغناطیسی رزونانس با برداری تصویر یا آی آر ام

 اطاقک     یک شکل به آرآی ام باشد.دستگاه می تصویربرداری انواع

 . دارد وجود آن دردرون تونفی که کوچک است

تواند به  درون آن حرکت    می داردکه قرار تونل این جفوی در تختی

کشد و سپس به  می دراز تخت برروی بیمار آی آر ام انجام کند.  برای

داخل تونل می رود. در مدت انجام تصویربرداری تخت در داخل تونل 

است و  دقیقه  51-51بین  انجام معموال  حرکت می کند. زمان

گاهی تا یک ساعت  نیز طول می کشد. بیمار در طول انجام ام آر آی 

باید بی حرکت و آرام باشد. حرکت بیمار موجب می شود تا تصویر به 

دست آمده محو و غیر دقیق باشد.  

دستگاه  از بفندی صداهای است ممکن آی آر ام انجام درحین

  شود . بیمار نگرانی موجب و نواید است طویعی که شود شنیده 

 :  اجسام زیر نباید به داخل اطاق ام آرآی بیایند  

 -اجسام الکترونیکی مانند تففن همراه   -پول یا کارت اعتواری  -

 -ساعت ، جواهرات ،کفید ،سکه ویا قفم وگیره های مو    -سمعک 

لواس هایی که دارای دکمه ،گیره ،قالب ،زیپ ویا نخ هایی هستند 

 کفش وکمربند   -  که درآن ففز به کار رفته باشد

از هر بیماری که قصد انجام ام آر آی دارد در مورد وجود  

  اجسام زیر در بدن وی سوال می شود:

کاشت  -پیس میکر )باطری قفب ( و دریچه های قفوی مصنوعی  -

تیر یا ترکش در بدن و  -کفیپس یا آنوریسم مغزی    -حفزون گوش 

پیچ و پالک و یا دیگر اجسام ففزی که برای درمان  -ناحیه آن 

وسایل تزریق اتوماتیک دارو    -شکستگی استخوان به کار رفته اند .  

اجسام ففزی خارجی که قوال در بدن وارد شده اند بخصوص در  -

بعضی از انواع آی یو  -گیره ففزی دندان     -تاتو بدن    -چشم   

 دی

 بیمار در صورت باردار بودن حتما به تکنسین ام آر آی اطالع دهد.

 



 

IVP (INTRAVENOUS PYELOGRAPHY)  

از کفیه ها مجاری ادراری و  یک روش تصویربرداری رادیولوژی 

مثانه با استفاده از تزریق مواد حاجب یدوندی، داخدل وریددی 

است.  این روش به منظور کمک به  تشخیص عالئم بدیدمداری 

مثل خون در ادرار یا درد در پهفو یا قسمت پائینی کمر مدورد 

استفاده است. زمانی که ماده کنتراست به داخدل وریددی از 

دست بیمار تزریق می شود این ماده از طریق جریان خون بده 

حرکت درآمده و در کفیه ها و سیستم ادراری تجمع می یابندد 

 و این مناطق را به رنو سفید در می آورند.

 : آمادگی 

 باردار نبودن

 ناشتا بودن

 مصرف ملین)روغن کرچک و دایمتیکون( ازشب قبل

 Cr و BUNهمراه داشتن آزمایش 

 نداشتن بیماری دیابت و تیروئید

 

VCUG (VOIDING CYSTO URETHRO GRAPHY) 

این گرافی جهت بررسی برگشت ادرار از مثانه به حالب، عفوندت 

های مزمن دستگاه ادراری، ناهنجاریهای مادرزادی مثدانده، بدی 

 گیرد. اختیاری ادراری ،تنگی مجرای ادراری صورت می

یک سوند در شرایط استریل در ابتدای مجدرای ادراری ثدابدت 

 شود  می

ابتدا یک عکس ساده شکم گرفته می شدود. سدوندد مسددود 

شود و پس از آن از طریق سوند ماده حاجدب رقدیدق شدده  می

هدای  متناسب با بیمار وارد مثانه شده و تصویربرداری در پوزیشن

شود و  گیرد.پس از آن سوند بیرون کشیده می مناسب صورت می

 شود. درحین ادرار از بیمارگرافی تهیه می

 :آمادگی 

 باردار نبودن

 همراه داشتن مدارک قبلی

 پوشیدن لباس ساده و راحت بدون زیپ و گیره و..

 نیاز به آمادگی روده ای و ناشتایی نیست.

  

 ماموگرافی چیست؟ 

با دوز و میزان پایین اشعه ایکس می باشد.  پستان روشی برای بررسی 

است.   انجمن  پستان و یکی از موثرترین راه های تشخیص سرطان

سالگی  54سرطان ایاالت متحده آمریکا انجام سالیانه آن را پس از 

 توصیه می کند. 

 آمادگی های الزم جهت انجام ماموگرافی

 .قول از انجام کار با آب گرم استحمام کنید

اثر ماده دئودرانت که در انواع خوشووکننده ها به صورت اسپری،عطر، 

وجود دارد و همچنین انواع کرم ها و روغن ها روی  …ادکفن، مام و

 .پوست شما نواید باقی مانده باشد

 .موهای زائد نواحی مورد نظر را بتراشید

 .از لواس هایی که بر روی آنها عطر زده اید، استفاده ننمایید

مدارک پزشکی مرتوط با انجام کار را همراه داشته باشید و به هنگام 

 .پذیرش نسخه، تحویل مسئول پذیرش دهید

)مدارک پزشکی شامل ام ار آی، ام آر آی، سونوگرافی، 

 می باشد(.  …آندوسکوپی،کفونوسکوپی، رادیولوژی و 

در صورت انجام جراحی مستکتومی )برداشتن پستان(، هنگام اخذ 

 .نوبت و نیز پذیرش حضوری اطالع دهید

در صورت داشتن باتری قفوی، هنگام اخذ نوبت و نیز پذیرش حضوری 

 .اطالع دهید

برای انجام کار الزم است توانایی ایستادن بدون استفاده از هر گونه 

 .وسیفه کمکی را داشته باشید

 .ماموگرافی برای افراد باردار انجام پذیر نمی باشد

 . ماموگرافی بدون دستور پزشک انجام پذیر نمی باشد
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