الت ــي تس ــتطيعون ان تتنفس ــوا منه ــا بش ــكل افض ــل و يت ــم تخديره ــا ع ــر
الج ــل املخ ــدر.
بعــد ان يتــم التخديــر ســيتم ادخــال الناضــور عــر االنــف حيــث يجــب ان
تبلع ــوا امل ــاء م ــن الزجاج ــه الت ــي احرضمتوه ــا ع ــر قصب ــة لتس ــهيل عب ــور
الناض ــور حت ــي يص ــل اىل املع ــدة
ه ــذا الفح ــص لي ــس موجع ــا و يحت ــاج اىل وق ــت قص ــر (دقائ ــق فق ــط)
ل ــذا عليك ــم ان تتعاون ــوا معن ــا رغ ــم االحس ــاس ال ــيء الذي ــي ق ــد یس ــببه
الناض ــور .
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االستعداد للامنومرتی

االستعداد للامنومرتی مري او قیاس الضعط فی املريء
ضيفنا العزيز
إن تاريـــخ و ســـاعة حضوركـــم املدونـــن ادنـــاه يتـــم تعيينهـــا مـــن قبـــل
الطبيـــب املعالـــج.
وقــت حضوركــم يف تاريــخ  ......................يــوم  .......................عنــد الســاعة
 ...................يف الئحــة الدكتــور .......................مثــن املانومــري .....................
ما يجب ان تعرفه عن املانومرتي
امل ــوارد الت ــي يطلبه ــا الطبي ــب لك ــم (اخت ــال يف البل ــع ،االمل اثن ــاء البل ــع،
الحرقـــة يف املعـــدة،االمل يف القفـــص الصدري،خشـــونةالصوت ،و الســـعال
املزم ــن

حــال اســتعاملكم لــدواء حيــايت يرجــى اخــذ الــدواء مــع مقــدار قليــل مــن
امل ــاء و اخب ــار املمرض ــة قب ــل املانوم ــري.و يف ح ــال كان لديك ــم الس ــكري
يج ــب تن ــاول نص ــف مق ــدار االدوي ــة يف الصب ــاح م ــع مق ــدار قلي ــل م ــن
امل ــاء.
االطعمة و املرشوبات :
صبــاح اليــوم الســابق فقــط تنــاول الشــوربة املصفــاة و املــاء و مــن الســاعة
 ٨ليــا یجــب االمتنــاع عــن الطعــام و ال ـراب حتــى الصبــاح  .عــدم تنــاول
القهــوة قبــل  ٢٤ســاعة مــن املانومــري.
الوثائق التي عليكم احضارها:
استامرة طلب املانومرتي
تقرير الناضور و تقرير صور االشعة
احضار قنينة ماء صغرية (تجنب وضعها يف الرباد او الثالجة)

•
•
•

قبل املانومرتي عليك ان تنتبه للنكات التالية:
االدويــة التــي يجــب قطعهــا قبــل املانومــري فراباميــل ،اداالت ،ديلتيازيــم،
ايزورديــل ،متوكلوبراميــد ،لوبراميــد ،بروبرانولــول..
قطع جميع االدوية التي تسبب النعاس قبل  ١٢ساعة من املانومرتي.
مــا عــدا االدويــة التــي ذكــرت اعــاه ميكنكــم اســتعامل االدويــة االخــرى.يف

يوم الفحص:
الحض ــور يف الوق ــت املح ــدد و هن ــاك يت ــم س ــؤالكم ع ــن فتح ــة االن ــف
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