FICHE EXPLICATIVE SCANNER EN TURC

Tarayıcı randevunuz planlanmıştır
Lütfen gelirken Vital Card’ınızı (Fransız sosyal güvenlik kartı) yanınızda getiriniz, ayrıca bu
anlaşmayı, en son edindiğiniz X-ray’lerinizi ve enjeksiyon ürününü (tarayıcı için) de unutmayınız.

TARAYICI HAKKINDA BİLGİLER
Tarayıcı nedir?
Tarayıcı bir radyolojik teknik terimidir; insan vücudunu derinlemesine tarayan bir cihazdır.
Edinilen imajlar oldukça kaliteli ve pürüzsüzdür: tarayıcı bir milimetreye kadar duyarlıdır. Tarayıcı,
X-ray ışınlarını kullanır.

Sınama hakkında
Yatıyor vaziyette olacaksınız, büyük bir olasılıkla sınama yatağında sırt üstü yatmanız
gerekecektir. Yatak, büyük bir yüzük üzerinde hareketli olacaktır. Sınama odasında yalnız
olacaksınız, tekniker ve radyoloji uzmanı size bir pencereden bakıyor olacaklar. Onlar sizin
yanınızda olmayacaklar, sizinle bir mikrofon aracılığı ile iletişim kuracaklar.
Yardımseverliğiniz önemlidir. Düzgün durmalısınız ve nefesinizi tutmanız istendiğinde bunu
derhal yapmalısınız. Sınama anında bazen içsel enjeksiyonun önemi büyük olacaktır. Bu
durumda, yatmadan once küçük bir destek dirseğinize desteklendirilecektir. Bu destek,
tamamen iodine materyalinden yapılmıştır. Bu ürün acı vermez. Bazen ağzınızın içinde küçük bir
sıcaklık veya değişik bir tat hissedebilirsiniz fakat bu acı verici şekilde olmaz. Sınama genellikle 5
dakika ila 15 dakika arasında değişir.

Sınama sonrası ne yapmalısınız?
Herhangi bir önlem almanıza gerek yok. Daha once nasıl yiyorsanız öyle yemeye devam
edebilirsiniz.

Ne çeşit komplikasyonlar doğabilir?
- İnsan vücudunda yapılan bir muayene sonrası, ne kadar küçük olsa bile, her zaman bir
kompikasyon riski doğurabilir. Bu, tarayıcının bir hatası değildir fakat iodine materyalinin bir
sonucudur.
- Enjeksiyon küçük bir yara oluşturabilir fakat hiç tehlikeli değildir. Birkaç gün içinde bu yara
kendiliğinden geçecektir.
- Enjeksiyon anında ürünün deri altında küçük yara oluşturması muhtemel olabilir fakat bu
komplikasyon geçicidir ve yerel olarak tedavi edilir.
- Iodine karşı olan tolerans sahibi olamama reaksiyonları muhtemeldir. Bunlar genelde geçicidir
ve ciddi değildir.
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Küçük sorular
Lütfen aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Teşekkürler:
1 – Hiç daha önceden bir sınamaya tabi oldunuz mu veya bunun gibi contrast bir sınama vücudunuzda
gerçekleştirildi mi ?
Evet 
Hayır 

2 – Alerjiniz var mı ?
- bazı ürünlere karşı var .

Evet



Hayır



- astım sahibi misiniz ?

Evet



Hayır



Hiç daha once bir sınama esnasında
alerjiniz olduğu ortaya cıktı mı ?

Evet



Hayır



3 – Şeker hastalığınız var mı ?
Eğer evetse, METFORMINE alıryor musunuz ?

Evet
Evet




Hayır
Hayır




4 – Hamile misiniz veya hamile adayı mısınız ?
Göğüs ağrılarınız var mı ?

Evet
Evet




Hayır
Hayır




5 – Bilinen karaciğer hastalığınız var mı ?

Evet



Hayır



6 – Eğer mümkünse içsel contrast enjeksiyonun
vücudunuzda sınanmasına izin verir misiniz ?

Evet



Hayır



Bayan, Hanım, Bay ____________________________________________________________
Daha once bu dosyayı şurada kullandı ____________________________________________
Ve sınanmanın tamamlandığına karar verildi

İmza :
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