
ـــم تخديرهـــا عـــر  ـــا بشـــكل افضـــل و يت ـــي تســـتطيعون ان تتنفســـوا منه الت
ـــدر. ـــل املخ الج

بعـــد ان يتـــم التخديـــر ســـيتم ادخـــال الناضـــور عـــر االنـــف حيـــث يجـــب ان 
ـــور  ـــهيل عب ـــة لتس ـــر قصب ـــا ع ـــي احرضمتوه ـــه الت ـــن الزجاج ـــاء م ـــوا امل تبلع

ـــي يصـــل اىل املعـــدة الناضـــور حت
هـــذا الفحـــص ليـــس موجعـــا و يحتـــاج اىل وقـــت قصـــر )دقائـــق فقـــط( 
ـــد یســـببه  ـــي ق ـــيء الذي ـــم االحســـاس ال ـــا رغ ـــوا معن ـــم ان تتعاون ـــذا عليك ل

ـــور . الناض
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حـــال اســـتعاملكم لـــدواء حيـــايت يرجـــى اخـــذ الـــدواء مـــع مقـــدار قليـــل مـــن 
ـــكري  ـــم الس ـــال كان لديك ـــري.و يف ح ـــل املانوم ـــة قب ـــار املمرض ـــاء و اخب امل
ـــن  ـــل م ـــدار قلي ـــع مق ـــاح م ـــة يف الصب ـــدار االدوي ـــف مق ـــاول نص ـــب تن يج

ـــاء. امل

االطعمة و املرشوبات :
صبـــاح اليـــوم الســـابق فقـــط تنـــاول الشـــوربة املصفـــاة و املـــاء و مـــن الســـاعة 
٨ ليـــا یجـــب االمتنـــاع عـــن الطعـــام و الـــرشاب حتـــى الصبـــاح . عـــدم تنـــاول 

القهـــوة قبـــل ٢٤ ســـاعة مـــن املانومـــري.

الوثائق التي عليكم احضارها: 
• استامرة طلب املانومري 

• تقرير الناضور و تقرير صور االشعة 
• احضار قنينة ماء صغرة )تجنب وضعها يف الراد او الثاجة( 

يوم الفحص:
الحضـــور يف الوقـــت املحـــدد و هنـــاك يتـــم ســـؤالكم عـــن فتحـــة االنـــف 

  االستعداد للامنومرتی مري او قیاس الضعط فی املريء  
ضيفنا العزيز

إن تاريـــخ و ســـاعة حضوركـــم املدونـــن ادنـــاه يتـــم تعيينهـــا مـــن قبـــل 
الطبيـــب املعالـــج.

وقـــت حضوركـــم يف تاريـــخ ...................... يـــوم ....................... عنـــد الســـاعة 
................... يف الئحـــة الدكتـــور....................... مثـــن املانومـــري .....................

ما يجب ان تعرفه عن املانومري
ـــع،  ـــاء البل ـــع، االمل اثن ـــال يف البل ـــم )اخت ـــب لك ـــا الطبي ـــي يطلبه ـــوارد الت امل
الحرقـــة يف املعـــدة،االمل يف القفـــص الصدري،خشـــونةالصوت، و الســـعال 

املزمـــن

قبل املانومري عليك ان تنتبه للنكات التالية:
االدويـــة التـــي يجـــب قطعهـــا قبـــل املانومـــري فراباميـــل، اداالت، ديلتيازيـــم، 

ايزورديـــل، متوكلوبراميـــد، لوبراميـــد، بروبرانولـــول..
قطع جميع االدوية التي تسبب النعاس قبل ١٢ ساعة من املانومري.

مـــا عـــدا االدويـــة التـــي ذكـــرت اعـــاه ميكنكـــم اســـتعامل االدويـــة االخـــرى.يف 
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