
 

 DMSAاسکن 

ایي اسکي جْت ارزیابی اًذازُ ، ضکل ٍ هَقعیت 

کلیِ ّا ، ٍجَد ضایعِ در کلیِ ّا بِ دًبال عفًَت 

ا هطکالت کلیَی استفادُ هی ضَد .از ادراری ی

ارزیابی گرفتگی  کاربرد ّای دیگر اسکي

پیگیری بیواراى دچار آسیبْای ضریاًْای کلیَی،

ًابجا ٍاثبات کلیِ ًاضی ازضربِ ، یافتي هحل کلیِ 

single kidney  باضذ. هی 

 

 روش انجام اسکن

 هرحلِ یک :تسریق هادُ رادیَ اکتیَ

 دک هرحلِ دٍ:گرفتي عکس از کَ

 هرکاپتَسَکسیٌیک دی رادیَاکتیَ هادُ ٍاقع در 

 گردش ٍتَسط ضذُ تسریق ٍریذ طریق از اسیذ

 ّا کلیِ اسکي سپس رسذ هی ّا کلیِ بِ خَى

 . ضَد هی اًجام َظهخص ّای دٍربیي تَسط

ساعت فاصلِ 4تا2بیي تسریق ٍگرفتي عکس 

هادُ رادیَ اکتیَ تسریق ضذُ از  ًی ٍجَد دارد زها

ِ ّا دفع هی ضَد ٍعکسْا گرفتِ هی طریق کلی

 داری حذٍد یک ساعت بطَل تصَیربرضَد کِ 

  .ذهی اًجاه

 

 

 اسکن از قبل اقدامات

 بالهاًع اسکي از قبل ٍآضاهیذى خَردى -

 . است

 ٍهایعات آب کافی هقذار بِ اسکي از قبل -

 .بذّیذ خَد کَدک بِ

 حیي حرکت عذم هَرد در خَد کَدک با -

 .ًواییذ صحبت تصَیربرداری

 دلخَاُ خَراکی هَاد یا بازی اسباب -

 بذیي تا باضیذ داضتِ ّوراُ بِ را خَد کَدک

 تصَیربرداری حیي در کَدک ّوکاری ٍسیلِ

 .یابذ افسایص

 

 

 



 

 

 ّوکاری کِ ٍضیرخَاراًی درکَدکاى -

 بخص آرام)سذیطي از است هوکي ًذارًذ را الزم

 ًیاز کِ ضَد هی استفادُ ٍیابیَْضی( آٍر خَاب یا

 .کرد خَاّذ پیذا ضرٍرت کَدک بَدى ًاضتا بِ

 

 

 

 

 مراقبت های بعد از اسکن

بِ کَدک خَد آب ٍهایعات فراٍاى  -

رادیَ اکتیَ سریعتر از  بخَراًیذ تا هادُ

 کلیِ ّا دفع ضَد.

بعذاز اسکي ًاحیِ ادراری تٌاسلی را با -

 آب ٍصابَى ضستطَی کاهل بذّیذ .

ساعت بعذاز اسکي از تواس  24تا -

کَدک خَد با کَدکاى دیگر یا زًاى 

 باردار خَدداری ًواییذ.
 

jhfsjhk  
دیه گرامی جهت اوجام اسکه وال

هید می تواوید از بیمارستان ش

بهشتی بخش پسشکی هسته ای 

 ووبت بگیرید. 
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ٍاحذ آهَزش بیوارستاى حضرت 

 هعصَهِ )س(

 گرد آٍرًذُ  : هرین اٍرعی


