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   GT-PA-163:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

  99بهار

 05256453-56تلفن تماس :          

پس از اتمام کار ژلهایی را که روی سینهنه   

 شما بود با دستمال کاغذی پاک می کههد .

این روش تصویربرداری،ساختمان قلب را   

همراه با وضعیت گردش خون و درینهنه     

 های قلب نشان می دهد .

پزشک شما عکس های مربوط به عضنلنه   

قلب و دریهه ها و ساختار و عملکرد قلنب  

را می بیهد ،تجزیه و تحلیل می کهد و در   

مورد جزئیات آنها با شما ویا بستگان شمنا  

 صحبت می کهد.

 بعد از انجام اکوکاردیوگرافی

اکو یک روش سرپایی است ،یعهی شما می توانید 

بعد از اکو به مهزل بروید .بعد از انجام اکنو بنه      

مراقبت خاصی نیاز ندارید و می توانید فعالیتهای 

 روزانه را از سر بگیرید.

در صورتی که بستری هستید پس از اتمام اکنو    

می توانید با کمک پرسهل بنه بن نو خنود         

 بازگردید.

  اکوکاردیوگرافی 
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دستگاهی که در اکو استفاده منی شنود     

شبیه دستگاهی است که در سونوگرافنی  

 برای خانم های حامله استفاده می شود.

دستگاه اکو امواج صوتی با فرکانس باال به 

قلب فرستاده،بازتاب های صدا را می گیرد  

و آن را به امواج الکتریکی تبدینل منی     

کهد.سپس امواج دریافتی را روی صفحنه   

شفاف نمایو می دهد و آن را در صنورت  

 لزوم روی نوار ویدوئویی ضبط می کهد.

 قبل از انجام اکوکاردیوگرافی

اگرشما دارو استفاده می کهید با پزشکتان 

هماههگ کهید که روز انجام اکو میتوانیند  

 از داروهایتان  استفاده کهید یا خیر؟

به شما گفته می شود که پیراههتان را بناز  

 کهید و روی ت ت م صوص دراز بکشید.

 

 

 

 

 

 

 حین انجام اکو کاردیوگرافی

زل م صوصی بر روی قفسه سیهه شما می 

مالهد که این ژل به کار رفنتنه بنر روی        

پوست به انتقال امواج صوتی کمک منی    

کهد .امواج توسط یک قنلنم بمنبندل           

 م صوص به سمت قلب هدایت می شود.

پزشک قلم را روی قفسه سیهه شمنا بنه     

حرکت در می آورد و به آرامی فشار منی    

دهد تا بتواند قسمت های م نتنلنا را      

مشاهده کهد.در حین اکو الزم است شمنا   

به طور دوره ای به پهلوی چپ برگشته ینا  

تهفس خود را نگه دارید،کل اینن روش      

 دقیقه طول می کشد. 01تا  01حدود 
 

 اکوکاردیوگرافی چیست ؟

پزشک می تواند با گوش کردن به ضربان        

قلب،گرفتن نبض،فشارخون،نوار قلب ویا    

دیگر روش های تش یص اطالعاتی در        

 مورد وضعیت قلبی شما بدست آورد.

اکو کار دیوگرام یک تست تش یص بدون       

درد و بی خطر است که بدون ایهکه به           

بدن شما آسیبی برساند،می تواند برای        

تش یص بیشتر بیماری های قلبی کمک       

کههده باشد.این روش اطالعات بیشتری      

به پزشک شما داده و نشان می دهد قلب         

 شما چگونه کار می کهد.


