
  

ـــام. ـــزم الصي يل

• بالنسبة للمرحلة الرئيسية )مع الدواء( يجب الصيام 6 ساعات.
ـــرر،  ـــل موعـــدك املق ـــة قب ـــاء أو الســـوائل املرغوب ـــن امل ـــواب م • يجـــب أن تـــرب 3 إىل 4 أك

ـــل بدءالفحـــص .  ـــارشة قب ـــة مب ـــة املثان وتخلي

• تأكـــدوا مـــن إحضـــار الفحوصـــات الخاصـــة بكـــم كالســـونار، التصويـــر الشـــعاعي ،التصويـــر 
املقطعـــي املحوســـب والرنـــن. 

• تأكدي من إبالغ موظفي القسم إذا كنتي حامال او تشكن باحتامل الحمل . 
• يف حالـــة الرضاعـــة الطبيعيـــة، توقفـــي عـــن الرضاعـــة الطبيعيـــة ملـــدة 12 ســـاعة عـــى 

األقـــل . 

طـــب األطفـــال( ، ومـــن الطبيعـــي أن يشـــعر املريـــض ببعـــض الحـــرق يف مجـــرى البـــول بعـــد 

ـــر والقســـطرة . ـــة التصوي إزال

تصوير الکابتو بریل 

ـــم  ـــالج. يت ـــاوم للع ـــدم املق ـــط ال ـــاع ضغ ـــم ارتف ـــذه لتقيي ـــر ه ـــة التصوي ـــتخدام تقني ـــم اس يت

ـــة. ـــروط التالي ـــزام بال ـــض االلت ـــى املري ـــب ع ـــن ويج ـــالل يوم ـــر خ ـــراء التصوي إج

التحضريات الالزمة لتصوير کابتوبریل:

• يصوم املريض ملدة 6 ساعات عى األقل إلجراء الفحص. 
• عدم اتباع نظام غذايئ خال من امللح ملدة يومن قبل الفحص.

• يجب إيقاف مدرات البول قبل 48 ساعة عى األقل من االختبار. 
• التوقف عن الكابتوبريل قبل 3 أيام وانابريل قبل 5 أيام.

• التوقف عن استخدام أدوية ARB )فالسارتان ، اللوسارتان( قبل ثالثة أيام.
ـــل  ـــون ...( 12 ســـاعة قب ـــا )بروبرانولك ـــي تحظـــر البيت ـــة الت ـــن اســـتخدام األدوي ـــف ع • التوق

الفحـــص.

طريقة االجراء: 

• يتم التصوير نهارا.
ـــة( ال  ـــن االدوي ـــة م ـــة الخالي ـــل )املرحل ـــى كابتوبري ـــوي ع ـــي ال تحت ـــة الت ـــبة للمرحل • بالنس
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: منبع
 1-ACR–SPR–SNM PRACTICE GUIDELINE FOR THE PERFORMANCE
OF ADULT AND PEDIATRIC RADIONUCLIDE CYSTOGRAPHY, 2010

 2-Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for Diagnosis of
Renovascular Hypertension, 2003

 3-Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for Renal 
Cortical Scintigraphy in Children
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طريقة االجراء:

• يتم حقن مقدار معن من املادة املشعة يف الوريد.
• ثـــم يُطلـــب مـــن املريـــض اســـتخدام لـــر واحـــد عـــى األقـــل مـــن الســـوائل لتحســـن 

إجـــراء التصويـــر.

• يتم تنفيذ التصوير بعد 1.5 إىل 2 ساعة..
  VCUG تصوير

يفحص هذا املسح عودة البول من املثانة إىل الكليتن ومجرى البول. 

 :VCUG  التحضريات الالزمة لتصوير

• ال حاجة للصوم.
• تأكدوا من إحضار الفحوصات الخاصة بكم.

• تأكدي من إبالغ موظفي القسم إذا كنِت حامال او تشكن باحتامل الحمل . 
طريقة االجراء: 

ـــا  ـــن خالله ـــول م ـــدواء يف مجـــرى الب ـــض قســـطرة ويدخـــل ال ـــن املري ـــب الفحـــص م • يتطل
ـــول امللحـــي الطبيعـــي. ـــن املحل ـــة م ـــة معين ـــع كمي ـــه م ـــة ب ـــئ املثان ـــم مل ويت

• يتم إجراء التصوير يف مرحلتن: ملئ املثانة وإفراغ املثانة.
ـــاء ،  ـــراض النس ـــيق معه)أم ـــرى بالتنس ـــام اخ ـــم أو يف اقس ـــطرة يف القس ـــراء القس ـــم إج • يت

طريقة االجراء:

ـــراء  ـــن إج ـــوائل لتحس ـــن الس ـــل م ـــى األق ـــد ع ـــر واح ـــتخدام ل ـــض اس ـــن املري ـــب م • يُطل
ـــدء(. ـــل الب ـــر )قب التصوي

• يف هـــذه الطريقـــة ، يتـــم حقـــن مـــادة مشـــعة يف جســـمك ومـــن ثـــم تصويرهـــا باســـتخدام 
ـــاكنن دون  ـــاء س ـــم البق ـــت عليك ـــذا الوق ـــوال ه ـــة، ط ـــدة 30 إىل 60 دقيق ـــر مل ـــريا للتصوي كام

حـــراك.

• قد يتم إجراء التصوير املتأخر للمريض بناًء عى تقدير الطبيب.
   DMSA تصوير

هـــذه التقنيـــة تبـــن اداء وحـــدوث التغـــريات الناجمـــة عـــن مـــرض انســـدادي أو التهـــاب 

كليـــوي ســـابق.

DMSA  التحضريات الالزمة لتصوير

• ال حاجة للصوم. 
• تأكـــدوا مـــن إحضـــار الفحوصـــات الخاصـــة بكـــم كالســـونار، التصويـــر الشـــعاعي ،التصويـــر 

املقطعـــي املحوســـب والرنـــن. 

• تأكدي من إبالغ موظفي القسم إذا كنتي حامال او تشكن باحتامل الحمل . 
• يف حالة الرضاعة الطبيعية، توقفي عن الرضاعة الطبيعية ملدة 12 ساعة عى األقل . 

   تصوير الكلية  
ـــن  ـــب م ـــى طل ـــاًء ع ـــم بن ـــا لك ـــيتم إجراؤه ـــرق وس ـــدة ط ـــكى بع ـــات ال ـــراء فحوص ـــم إج يت

ـــكى. ـــص ال ـــراء فح ـــب إج ـــذي يطل ـــم ال ـــل طبيبك قب

 )  EC  ، DTPA ( تصوير الكى

يتم استخدام تقنية التصوير هذه لتحديد تدفق دم الكى وانسداد الكى.

   DTPAالتحضريات الالزمة لتصوير

• ال حاجة للصوم.
• يجـــب أن تـــرب 3 إىل 4 أكـــواب مـــن املـــاء أو الســـوائل املرغوبـــة قبـــل موعـــدك املقـــرر، 

وتخليـــة املثانـــة مبـــارشة قبـــل بدءالفحـــص.

ـــح  ـــادن كاملفاتي ـــن املع ـــص م ـــب التخل ـــن يج ـــخصية. ولك ـــس الش ـــع املالب ـــة لخل • ال حاج
ـــا.. ـــة  وغريه ـــالت املعدني والعم

• تأكـــدوا مـــن إحضـــار الفحوصـــات الخاصـــة بكـــم كالســـونار، التصويـــر الشـــعاعي ،التصويـــر 
املقطعـــي املحوســـب والرنـــن.

• تأكدي من إبالغ موظفي القسم إذا كنتي حامال او تشكن باحتامل الحمل . 
• يف حالة الرضاعة الطبيعية، توقفي عن الرضاعة الطبيعية ملدة 12 ساعة عى األقل . 
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