اکوی مری ((TEE
Trans Esophageal Echo
اکًی مزی چیست ؟

آمادگی َای السم خُت اکًی مزی

اکًی قلة اس راٌ مزی یک آسمایص تطخیصی می تاضذ

 تیمار واضتا تاضذ.

کٍ تٍ يسیلٍ ی آن پشضک میتًاوذ حفزٌ َای قلة ضامل دَلیش ي

 حتما یک وفز َمزاٌ داضتٍ تاضذ.

تطه،ضزیان َای متصل تٍ قلة مثل آئًرت ي دریچٍ َای قلة را
تٍ يضًح مطاَذٌ کىذ.

 در صًرت مصزف قزظ يارفاریه تا وظز پشضک مؼالح قطغ
ضًد.
 تیماراوی کٍ قزظ يارفاریه مصزف میکىىذ آسمایص PT-INR
َمزاٌ داضتٍ تاضىذ.

تًخٍ
 پس اس اتمام کار تا دي ساػت تؼذ واضتخا تخًدٌ ي
سپس مایؼات میل کىیذ.
 در صًرت تحمل ي ػذم يخًد مطکل ،چىذساػخت
تؼذ امکان مصزف خامذات ویش يخًد دارد.
 مختصزی گلً درد تؼذ اس اودام اکً مزی طخثخیخؼخی
است.

 کلیٍ مذارک پشضکی (خالصٍ ی پزيوذٌ ،خًاب تالیًم اسکه،
وًارقلة ،آوژیًگزافی) َمزاٌ آيردٌ ضًد.

ريش اودام کار

تًخٍ

اتتذا یک آوژیًکت در تاسيی ضما قزار دادٌ میطًد.
اسپزی تی حسی در حلق ضما اسپزی ضذٌ ي داريی آرامثخخخص

ػًارض اکًی مزی

تشریق می ضًد.

 واراحتی در واحیٍ ی گلً

یک يسیلٍ تیه دوذان َای ضما قزار دادٌ می ضخًد تخا دَخان
ضما در حیه اودام اکً تاس تماوذ.
تایذ تٍ پُلًی چپ دراس تکطیذ یک دسخت سیخز سخز ي دسخت
دیگز را ريی پُلً قزار دَیذ.
خُت ضزيع کار پشضک یک لًلٍ ی اوؼطاف پذیز کٍ اوتخُخای آن
تٍ دستگاٌ ظزیفی متصل است را يارد مزی میکىذ.
ممکه است َىگام يريد لًلٍ تًُع داضتٍ تاضیذ يلی تخؼخذ اس
ػثًر لًلٍ تزطزف میطًد.

در صًرتی کٍ َزیک اس مًارد سیز يخًد
دارد ،حتما اطالع دَیذ :

 خًوزیشی
 تًُع ي استفزاؽ
 آسپیزاسیًن

 دوذان مصىًػی
 آرتزيس گزدن
 تیماری َای کثذی
 اختالل در تلغ یا گیز کزدن لقمٍ ی
غذا در گلً
 خزاحت ياریس مزی یا اوسذاد مزی
 مصزف قزظ يارفاریه

در طًل اودام اکً ،تزضحات دَان خًد را قًرت وذَیذ.
اوتُای کار پشضک لًلٍ را تٍ آرامی خارج می کىذ.
در سمان اودام تست ،ضزتان قلة ي اکسیژن خًن ضما مخذايم
مًرد پایص قزار میگیزد.
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