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هعوَلی تِ ضىل استَاًِ ای ّستٌذ وِ  MRIدستگاُ ّای 

تزخی ی ٍجَد دارد. ُ اًْای هغٌاطیسی دایزدٍر تا دٍر آى هیذا

طَری ساختِ ضذُ اًذ وِ هیذاى  MRIاس دستگاُ ّای 

 Short-boreهغٌاطیسی واهال دٍر تا دٍر هزیط ًیست وِ 

تاس  MRIًام دارًذ ٍ ًَع دیگز اطزاف هزیط تاس است ٍ تِ 

ّا تزای هزیط ّایی وِ اس هىاى  MRIًذ. ایي ًَع ا هَسَم

ّا تزای ّز  MRIتٌگ هی تزسٌذ هٌاسة است. اها ایي ًَع 

ًَع عىسثزداریی هٌاسة ًیستٌذ در ظوي ویفیت عىسثزداری 

 ّای دیگز را ًذارًذ. 

 رٍش اًجام وار:

. ًَار ٍ تالص لزار تگیزیذ MRIیش هتحزن ضوا تایذ رٍی ه

هخصَظ تزای تی حزوت وزدى ٍ حفظ هَلعیت صحیح در 

 طَل اهتحاى هیتَاًذ ووه وٌٌذُ تاضذ .

ای وَچه تِ ًام وَیل ّای هخصَظ وِ لادر تِ ّ اُدستگ

فزستادى ٍ دریافت وزدى اهَاج رادیَئی ّستٌذ در اطزاف ٍ یا 

 لزار هی گیزًذ.  تِ هحل هَرد هطالعِ تذى  ًشدیه

 

 تزای تصَیز تزداری ٍسیلِ ای اطزاف سز ضوا لزار هی گیزد.

ٍ  هیىٌیذحزوت  MRIضوا تِ داخل تًَل دستگاُ 

 تزن خَاّذوزد . MRIتىٌَلَصیست اتاق را در طَل اهتحاى 

ّای اٍلیِ تذاخل  تعذاس یه سزی اسىي  هادُ ی وٌتزاست

گزفتِ  حاجةٍریذ تشر یك ٍ تصاٍیز تعذ اس تشریك هادُ ی 

 خَاٌّذ ضذ .

اس ضوا خَاستِ ضَد   تعذ اس واهل ضذى تصاٍیز هوىي است

هوىي است تصاٍیز اظافی  "ووی هٌتظز تواًیذ چَى احیاًا

داخل ٍریذی اس دست ضوا  هسیزدیگزی السم تاضذ سپس 

 خارج هی ضَد .

تصاٍیز  هتعذدی اس تعذاد ضاهل "عوَها MRIآسهَى ّای 

 .چٌذ دلیمِ طَل تىطذ آًْا هوىي است وِ تععی اس  است

 دلیمِ سهاى ًیاس دارد . 36-66حذٍد  "ول آسهَى هعوَال

 

 



 :MRIالذاهات السم لثل اس

هوىي است اسضوا خَاستِ ضَد یه لثاس هخصَظ )گاى( -1

 طَل ایي آسهَى تپَضیذ. در

 MRIآسهَى  ًَضیذى لثل اس دستَرات درهَرد خَردى ٍ-2

درهَارد هختلف هتفاٍت است اگزتِ ضوا آهادگی خاصی ًذادُ 

دارٍّای  هیتَاًیذ تزًاهِ غذایی رٍسهزُ را دًثال وزدُ ٍ اًذ

 6ضىن ًاضتایی تِ هذت  MRI . درتخَریذ هعوَلیتاى را

ساعت  48 عذم هصزف غذاّای سٌگیي ٍچزب اس ساعت ٍ

 لثل تَصیِ هیطَد.

هادُ  هوىي است تشریك یه MRI تزخی اسآسهَى ّای در-3

 وٌذ. تِ داخل جزیاى خَى تیوار ظزٍرت پیذا حاجة 

غذایی  یاصَرت داضتي حساسیت خاظ دارٍیی  در -4

 جزیاى تگذاریذ. در تىٌَلَصیست را رادیَلَصیست یا

را تِ پشضه یا  سًاى ّویطِ اهىاى حاهلگی خَد -5

 تىٌَلَصیست اطالع دٌّذ.

اًجام  ٍسایل سیز حتوا لثل اس درصَرت داضتي ّزوذام اس-6

MRI :اعتثاری،وارتْای  ساعت، جَاّزات، خارج ضًَذ 

 للن ٍ دًذاى هصٌَعی، سیپ ّای فلشی، سٌجاق، سوعه،

 ظزتاى ساس هصٌَعی عیٌه، چالَی جیثی،

ضَد تا تزای چٌذ ثاًیِ  خَاستِ هی هَارد اس ضوا درتزخی اس -7

 وَتاُ  ًفس خَد را حثس وٌیذ.

لذا تی حزوت ٍآرام تاضیذ سیزا  دردی ٍجَد ًذارد، ّیچ -8

 حزوات اظافی ضوا هَجة خزاب ضذى تصاٍیز خَاّذ ضذ.

یه الی دٍ  تشریك ضَد احساس سزها تا ُ حاجةاگزهاد -9

 دلیمِ طثیعی است.

زداری هی تَاًذ تِ فعالیتْای ت فزد تالفاصلِ پس اس عىس

رض جاًثی عادی خَد تپزداسد. تعذاد ووی اس تیواراى دچار عَا

هادُ وٌتزاست اس جولِ استفزاغ ٍ خًَزیشی هَظعی هی ضًَذ. 

ّوچٌیي فزد تِ ًذرت دچار حساسیت ّایی اس لثیل سَسش 

 چطن ٍ یا تَرم هی ضَد.

ساعت  48تا  36، وچٌیي ظزٍری است وِ هادراى ضیزدُّ

 ضیزدّی ًىٌٌذ. حاجةپس اس تشریك هادُ 

 

 

 

 

 الهتی ضواستآرسٍی ها س


