آندوسکوپی

آًذٍسکَخی چیسر؟
آًذٍسکَج یک لَلِ تاریک ٍ اًؼطاف خذیزی اسر کِ در سز آى دٍرتیي هجْشی زؼثیِ شذُ اسر .آًذٍسکَخی دقیق ززیي ٍ هفیذ ززیي راُ تزای تزرسی ػلل هخسلف سوَ ّواهوووِ
هی تاشذ .ایي آسهایش تْسزیي راُ زشخیض سخن ّا ٍ سزطاى ّا ٍ زشخیض ػفًَر ّلیکَتاکسز خیلَری ٍ خَلیح ّای هؼذُ هی تاشذ .در هوي تا زَجِ تِ ایي کِ دسسگاُ آًذٍسکَخی
تِ طَر کاهل هذ ػفًَی هی شَد ،اهکاى اًسقال ػفًَر ٍ تیواری اس طزیق آًذٍسکَخی ٍجَد ًذارد.

آهادگی ّای قثل اس آًذٍسکَخی:
 .1السم اسر شة قثل شام سثک تخَریذ .
 .2تِ هذذ  8ساػر قثل اس آًذٍسکَخی ًاشسا تاشیذ.
 .3در تذٍ ٍرٍد رهایر ًاهِ تزای اًجام آًذٍسکَخی را اهضا ًوَدُ ٍ زحَیل هٌشی هزکش ًوائیذ.
 .4اًجام ٍ ّوزاُ داشسي هشاٍرُ قلة در تیواراى دارای هشکالذ قلثی ٍ سٌیي تاالی  55سال
 .5اًجام ٍ ّوزاُ داشسي هشاٍرُ ریِ در تیواراى ریَی تا ساتقِ آسن ٍ زٌگی ًفس
 .6اًجام ٍ ّوزاُ داشسي هشاٍرُ خششک قاًًَی جْر اخذ رهایر آگاّاًِ اس تیوار ٍ ّوزاُ(در طَرذ اًجام اقذاهاذ هزٍری ٍ خاص تا ًظز خششک )
 .7درطَرذ داشسي دًذاى هظٌَػی آى را خارج ًواییذ.
 .8حسواً یک ًفز ّوزاُ داشسِ تاشیذ.
 .9زوام هذارک خششکی را در رٍس آًذٍسکَخی ّوزاُ داشسِ تاشیذ.
.15درخَاسر کسثی آًذٍسکَخی را ّوزاُ داشسِ تاشیذ.
.11شوا تایذ هظزف ّزگًَِ دارٍ را تِ اطالع خششک هزتَطِ تزساًیذ ٍ اس لشٍم هظزف یا ػذم هظزف آى آگاُ شَیذ.
.12لطفا خششک را اس ّزگًَِ حساسیر دارٍیی اس جولِ دارٍّای تیَْشی آگاُ ساسیذ.
.13هظزف دارٍّای کٌسزل قٌذ در تیواراى دیاتسی تایذ تا ًظز خششک تاشذ .سیزا هوکي ًیاس تِ قطغ یا کن شذى آى تاشذ.
.14درطَرذ اسسفادُ اس دارٍّای رقیق کٌٌذُ خَى ٍ دارٍّای هذ اًؼقاد هاًٌذ :آسدزیي  ،خالٍیکس ٍ ،ارفاریي حسواً خششک را هطلغ ساسیذ.
.15درطَرزی کِ ّزگًَِ احسوال تارداری در شوا ٍجَد دارد یا تاردار ّسسیذ ،خششک خَد را در جزیاى تگذاریذ.

هزاقثر ّای تؼذ اس آًذٍسکَخی:
 .1شوا در قسور ریکاٍری آًذٍسکَخی تِ هذذ  2-3ساػر زحر هزاقثر خَاّیذ تَد زا خششک تیَْشی شوا را اس ًظز َّشیاری کاهل تزرسی ًوایذ.
 .2شوا هی زَاًیذ تؼذ اس َّشیاری کاهل تا ّواٌّگی خزسسار اتسذا هایؼاذ ٍ سدس رصین ًزم ٍ سثک هاًٌذ سَج شزٍع ًواییذ.
ً .3اراحسی هؼوَل خس اس ایي آسهایش داشسي احساس ًفخ تِ ػلر ٍارد کزدى َّا تِ ٍسیلِ دسسگاُ هی تاشذ کِ تا رفسي تِ سزٍیس تْذاشسی سزیؼاً تزطزف خَاّذ شذ.
 .4تؼذ اس رفسي آثار تیَْشی تِ طَر کاهل  ،تا اجاسُ خششک ٍ تِ کوک ّوزاُ هیسَاًیذ تِ هٌشل تزٍیذ ٍ سًذگی رٍسهزُ خَد را طثق رٍال ساتق اداهِ دّیذ.
 .5زا  24ساػر تؼذ اس آًذٍسکَخی اس اًجام راًٌذگی اجسٌاب ًواییذ.
 .6تؼذ اس اًجام آًذٍسکَخی اگز دچار هشکلی ًظیز خًَزیشی  ،درد تیش اس حذ شکن  ،زَْع ٍ اسسفزاؽ ٍ یا زة ٍ لزس شُذیذ ّ ،زچِ سزیؼسز تا خششک هزتَطِ یا تخش آًذٍسکَخی تِ
شوارُ  84952317زواس تگیزیذ ٍ یا تِ اٍرصاًس تیوارسساى شزیؼسی هزاجؼِ ًواییذ.
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