
 سی تی اسکن



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

 تزریقبا سی تی اسکن •

 انماتی سی •

 سی تی سیالوگرافی•

 ویرچوآل سی تی کولونوسکوپی•

 

 



 سی تی اسکن

 تی آنژیوگرافیسی •
 مغز•

 کاروتید•

 پولمونر•

 آئورت•

 اندام های فوقانی•

 اندام های تحتانی•

 سی تی آنژیوگرافی کرونر•

 سی تی پرفیوژن•

 

 



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

 مغز–

 سینوس های صورت–

 سر وگردن–

 قفسه صدری–

 شکم و لگن–

 استخوان و مفاصل–

 سی تی اسکن هیپ و زانو جهت بررسی آنتی ورژن–

 

 



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

 مغز–

 به نبود اجسام فلزی در ناحیه توجه شود/ آمادگی خاصی ندارد •

 ...تروما، خونریزی های مغزی و : کاربردها•

 .ترجیحا، به روش کانونشنال انجام شود•

 در موارد اروژنس که بیمار کنترل حرکتی•

 میتوان از روش اسپیرال که با( آِژیته)ندارد 

 .سرعت بیشتری انجام میگیرد، استفاده کرد

 دقت کنید، لنز چشم تا حد امکان پرتو نگیرد•

 از کف جمجمه تا ورتکس میبایست کامال در•

 .فیلد تصویری قرار بگیرد 

 



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

 سینوس های صورت–

 شودبه نبود اجسام فلزی در ناحیه توجه / خاصی نداردآمادگی •

 ...مزمن، جراحی زیبایی، توده ها و /سینوزیت حاد: کاربردها•

 نمای اختصاصی، کرونال بوده•

 اما هر دو جهت نیز درخواست 

 میگردد 

 جهت حذف آرتیفکت دندانی،•

 میتوان اسکن را در نمای اگزیال 

 .انجام داده و سپس بازسازی نمود

 



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

 سر و گردن–

 شودبه نبود اجسام فلزی در ناحیه توجه / خاصی نداردآمادگی •

 ...تومورهای فضا گیر این ناحیه، جسم خارجی و : کاربردها•

 آموزش به بیمار•

 در کل زمان اسکن، بیمار می بایست •

 بی حرکت بوده و ترجیحا بزاق دهان را

 قورت ندهد

 



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

 قفسه صدری–

 شودبه نبود اجسام فلزی در ناحیه توجه / خاصی نداردآمادگی •

 ...  بیماریهای التهابی ریتین، توده، تروما، افیوژن و : کاربردها•

 کلیه اسکن های قفسه صدری•

 دم عمیق صورت می پذیرد مگر 

 آنکه پزشک معالج درخواست 

 بازدم را نیز لحاظ کرده باشد

 



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

–HRCT 

 شودبه نبود اجسام فلزی در ناحیه توجه / خاصی نداردآمادگی •

 ...بیماریهای منتشر بافت ریه و : کاربردها•

 حداکثر ضخامت مقطع باید •

 میلیمتر بوده و حداکثر 1-1/5

 میلیمتر 10فاصله بین آنها از  

 .بیشتر نباشد  

 



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

 شکم و لگن–

 شودبه نبود اجسام فلزی در ناحیه توجه / خاصی نداردآمادگی •

 ...سنگ کلیه، آسیت و : کاربردها•

 قبل از آزمون چند لیوان آب •

 جهت سیستم )مصرف شود 

 (ادراری

 



 سی تی اسکن

 سی تی اسکن بدون تزریق•

 استخوان و مفاصل–

 شودبه نبود اجسام فلزی در ناحیه توجه / خاصی نداردآمادگی •

 ...و ( بخصوص مچ دست و پا)شکستگی های ریز : کاربردها•

 تا جای ممکن، انئام نامربوط از درون فیلد اسکن حذف شود•

 



 سی تی اسکن

 با تزریقتی اسکن سی •

 :  آمادگی ها–
 ساعت 8تا  6ناشتایی •

 عدم حساسیت به دارویی خاص•

 قطع مصرف متفورمین•

  320تا  270سی سی داروی یددار به غلظت  100•

 آنژیوکت صورتی•

 مصرف باقی داروها طبق دستور پزشک•

 هر گونه بیماری زمینه ای باید گزارش شود•

 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار 2تا  1تزریق •

 به همراه داشتن کلیه پرونده پزشکی•

 Crو  BUNبه همراه داشتن •



 سی تی اسکن

 با تزریقتی اسکن سی •

 
 2در بررسی های خوراکی، می بایست که بسته به ناحیه مورد نظر، بیمار –

 15لیتر آب حل کرده و در طی هر  1/5سی سی مگالمین را در  20ویال 

این فرآیند باید تا زمانی ادامه پیدا کرده که . دقیقه یک لیوان میل نماید

 .برسد( راست روده)داروی خوراکی به انتهای روده بزرگ 

 

جهت بررسی اختصاصی از پاتولوژیهای ناحیه کولون و رکتوم فواصل –

دقیقه تغییر کنند تا از  30یا  20دقیقه ای ذکر شده می توانند به فواصل  15

 رسیدن دارو به اندام مورد نظر اطمینان حاصل شود  

 



 سی تی اسکن

 با تزریقتی اسکن سی •

دقت شود که گاهی سی تی های شکن و لگن به صورت تری –

در این صورت کد پذیرش بیمار . می شوندفازیک در خواست 

متفاوت خواهد بود و تزریق در سه فاز شریانی، وریدی و 

 .تاخیری انجام می شود

 

در خواست های تری فازیک معموال در بررسی های کبد، –

 . پانکرآس، غدد فوق کلیه کاربرد دارد

 



 سی تی اسکن

 تزریقبا تی اسکن سی •

 مغز–

 ...توده های سرطانی، فالوآپ جراحی و : کاربردها•

تا  1در تزریق های روتین مغز، تاخیر در شروع تزریق می تواند از •

 .دقیقه نیز باشد 2



 سی تی اسکن
 تزریقبا تی اسکن سی •

 سر و گردن–

 ...توده های سرطانی، فالوآپ جراحی و : کاربردها•

 آمادگی های عمومی سی تی با تزریق•

 ثانیه 60تا  30تاخیر شروع اسکن از •

 پس از شروع تزریق

 آموزش بیمار  در عدم حرکت و قورت•

 دادن بزاق در حین اسکن

 



 سی تی اسکن
 تزریقبا تی اسکن سی •

 قفسه صدری–

 ...توده های سرطانی، فالوآپ جراحی و : کاربردها•

 آمادگی های عمومی سی تی با تزریق•

 ثانیه 60تا  30تاخیر شروع اسکن از •

 پس از شروع تزریق

 حرکت ودر عدم بیمار آموزش •

 حین اسکننگه داشتن نفس در 

 



 سی تی اسکن
 تزریقبا تی اسکن سی •

 شکم و لگن–

 ...توده های سرطانی، فالوآپ جراحی و : کاربردها•

 آمادگی های عمومی سی تی با تزریق•

 ثانیه 60تا  30تاخیر شروع اسکن از •

 پس از شروع تزریق•

 آموزش بیمار در عدم حرکت و•

 اسکننگه داشتن نفس در حین 

 مصرف داروهای حاجب•

 خوراکی

 



 سی تی اسکن
 تزریقبا تی اسکن سی •

 شکم و لگن–

کلیه درخواستهای سی تی اسکن با تزریق، می بایست همراه با •

 :کنتراست خوراکی انجام گردد بجز موارد زیر

 

 سی تی اسکن شکم و لگن برای بررسی سنگ سیستم ادراری–

 عدم توانایی خوردن داروی حاجب توسط بیمار–

 پرفوراسیون سیستم گوارش–

قید کردن درخواست سی تی اسکن شکو و لگن با تزریق بدون ماده حاجب –

 خوراکی توسط پزشک معالج

 





 با تشکر از توجه شما


