
مري راه از قلب T.E.Eاكوي

مي تشخيصي آزمايش يك مري راه از قلب كهاكو باشد
مي پزشك آن وسيله حفرهبه قلب، شاملتواند قلب هاي
شريان بطن، و ودهليز (آئورت) قلب به متصل هاي

راهدريچه از اكو تفاوت كند. مشاهده وضوح به را قلب هاي
كه است اين سينه روي از اكو با عكسمري كيفيت روش اين گرفتهدر قلب از كه هايي

بامي نيستند ديدن قابل معمولي اكوي در كه آئورت و قلب از قسمتهايي و بوده باالتر شود
مي مشاهده قابل روش شوند.اين

مري: طريق از اكو از قبل آمادگي
با• ارتباط در كه اي مسئله هر يا و داريد بلعيدن با ارتباط در مشكلي معدهاگر و مري

بگذاريد. ميان در پزشك با تست از قبل دارد، وجود
وارفارين• قرص مصرف يا بلع در اختالل يا شده شناخته گوارشي بيماريهاي صورت در

تست انجام وارفارين مصرف صورت در شود. داده اطالع دارد.PTحتماً ضرورت
بياشام6• و بخوريد چيزي نبايد تست اين انجام از قبل ميساعت شما اينيد. در توانيد

جرعه بنوشيد.مدت دارو خوردن براي آب اي
مي• انجام سرپايي صورت به تست ازاگر پس تا باشيد داشته همراه نفر يك بايد شود،

ممكن چون نكنيد، رانندگي منزل سمت به خودتان برگرداند. منزل به را شما تست اتمام
باشيد. منگ و گيج است

به• حساسيتي آرامچنانچه داروهاي مخصوصا بگوييد، پرستار يا پزشك به داريد دارو
مي آرام و شل را شما كه (داروهايي كنند).بخش

مي• داده توضيحاتي شما به آن احتمالي خطرات و فوائد درباره تست، انجام از شود.قبل
مي خواسته شما از سپس بپرسيد. را خود سواالت نيز راشما رضايتنامه فرم كه امضاشود

كنيد.

انجام• در تا سازيد، خارج دهان از را آنها داريد، دهاني هاي پروتز يا مصنوعي دندان اگر
نكند. ايجاد مشكلي تست

مي• گرفته شما دست روي وريدي راه مثليك داروهايي نياز، صورت در تا شود
آنتيآرامبخش و شود.ها تزريق آن طريق از ها بيوتيك

تست: انجام نحوه
ا• صورتاكو به اغلب كلينيكها در يا بيمارستان در بستري بيماران براي مري طريق ز

مي انجام هنگاميسرپايي ميشود. آماده تست جهت شما بلندكه راحت لباس شويد،
مي اكو اتاق وارد سپس پوشيده، گرديد.بيمارستاني

مي• خواسته شما اسپرياز يك با شما گلوي بخوابيد. بدن سمت يك روي حسبيشود
بي ميكننده كميحس مقدار شدن آرام جهت است ممكن شماشود. به بخش آرام داروي

آنتي عفونت، از جلوگيري براي است ممكن همچنين شود. گردد.تزريق تزريق بيوتيك
آرامي• به ميدكتر شما دهان وارد را مريلوله طرف به آهستگي به ببلعيد، را لوله اگر كند.

مي ياكند.حركت و باشد داشته تهوع احساس مري، به لوله ورود آغاز در است ممكن
مي حركت لوله كنيد داخلاحساس در هدايتگر نيست. دردناك تست اين عموما، اما كند.

مي قرار قلب پشت درست ارسالمري، كيفيت باالترين با تصوير كه جايي يعني گيرد.
قامي پزشك كننده، كنترل يكدسته كمك با وشود. پايين باال، به را لوله نوك است در

مي باعث حركات اين دهد. حركت هاياطراف قسمت از گوناگون زواياي از تصاوير شود
آيد. بدست قلب مختلف

طريق• از شما، خون اكسيژن سطح و خون فشار قلب، ضربان تعداد تست، انجام حين در
مي كنترل ترشحاتنمايشگر، كردن تميز براي گاهي مكندهشود. دستگاه از دهان،
مي استفاده شود.(ساكشن) داده اكسيژن شما به است ممكن همچنين شود.

بين• تست اين مي20تا15معموال طول ازدقيقه شما، وقت از ساعت دو الي يك كشد.
آزمايشمي اين صرف آنجا، ترك تا تست انجام محل به ورود شود.زمان



تست: انجام پساز
موار• اغلب مري)در (اكو تست حين د

مي تزريق آور خواب لذاداروهاي شود.
همراه نفر يك تست انجام روز است الزم

و تيز وسايل با كه آشپزي مثل كارهايي انجام و رانندگي از روز آن كل در بيمار و باشد بيمار
نمايد. پرهيز دارد كار و سر برنده

ال• (اكومري) تست انجام از بعد ساعت دو تا باشد.حداقل ناشتا بيمار است زم
كمي• ابتدا مري اكوي انجام از ساعت دو از صورتيبعد در و نوشيده سرد كهمايعات

استفاده جات پوره رژيم از تست انجام از بعد روز تا است بهتر باشيد، نداشته مشكلي
نماييد.

بي• از شما گلوي حسي بي اينكه تا نياشاميد، و نخوريد چيزي ساعت دو مدت برود.به ن
از• بعد ساعت چند تا ضعف مختصري و آلودگي خواب احساس و گلو در حسي بي احساس

است. طبيعي تست انجام
اشكال مثل معمول غير عالئم ايجاد صورت در
خونريزي سينه، قفسه درد نفس، تنگي بلعيدن، در

تب دهيد.يا اطالع
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