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 نکات قابل توجه برای انجام با کیفیت اسکن استخوان :

الزم است بیمار بعد از تزریق رادیودارو, و در فاصله زماایا               .1

تزریق و تصویربرداری و همچنین بعد از تصویر برداری  مقدار           

 زیادی آب و مایعات دیگر بنوشد. 

بهتر است در صورت توان پس از تزریق رادیودارو برای بهتر .2

 شدن کیفیت تصاویر کم  قدم بزیید.

حین تصویربرداری بیمار باید بدون حرکت وآرام روی تخت         .3

صوییبریاریاباعثصری  ی صدراز بکشد. هرگویه حرکت در     حینیت

 خااریصویبراصمیصشبب.

 توجه:

صری ی ص  صریه صرعرب صزمی   صاز بعصمجمبعصکلنهصمااحلصاسکت

سی  ی صص6وی 5پزشکیصهستهصاثصو صوکمنلصرخارجصازصر  ص

 طبلصمیصکشد.

 بعد از تزریق رادیودارو چه باید کرد؟

صاریتصص صوشیعیشی  رعدصازصوزعرقصعابربباعر،صرد صشم صردلینیل

صوییبریاریاباعثصبعص صزمی   صوی  صلی ا مبابصباعاثصپاوبصاسی .

باخلصاو قصانتظ عصپسصازصوزعرقصرم نندصرصازص ببعصرصمارعص

 غناصضارعثصبعصر  صخببباعثصصفام رند.

صمیییبابصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص صسییارییعییتییا صبفیی  صریی  یی  صمیی رییعییی ی نییبشیینیید 

 ازصرد صشم صمیصشبب،صپسصسعیصکنندصم رع یصزر بصرنبشند.ص

صریااثصپی سی صص صعا صخیبب بعصصبعیصهاگبنهصسبالصهمیاا 

صری ی ص صپیاسینیل صاز صکینینید صسیعیی سبالصخببصرفاستندصرصخیبب

 ف صلهصباشتهصر شند.

صرصص01و صص صهی ثصری عباع صخی نی  صویزعریقصاز س   صپیسصاز

 متاصف صلهصباشتهصر شند.ص2س لصص05کببک  صزراص

صباخیلصص صبع صکینینید صسیعیی رعدصازصاوم مصویبراراباعثصنینیز

صریهص ر  صه ثصرنم عست  ص ببعصرصمارعصنفام رندصرصمستییینی 

 منزلصراررد.ص

 جواب اسکن چه موقع آماده می شود؟

روز بعد از ایجام اسکن آماده خواهد شد و            2جواب اسکن شما    

شما م  توایید از پذیرش بخش با ذکر یام ویام خایوادگ  جواب    

اسکن خود را دریافت یمایید. پس از گرفتن جواب , باید آیرا یزد 

متخصص خود ببرید و تشخیص یاو  درماان باا پازشا                   

 متخصص ارجا  دهنده به پزشک  هسته ای م  باشد.

 منبع
            اسکن استخوان به روش پزشک  هسته ای، دکتر مساعاود

 مصلح ، مهندس محسن چک 

 

 



 فعالیت های قبل ازاسکن استخوان  

تکنولوژیست رادیو دارو را به داخل رگ بیمار تزریق م  کند, 

ساعت پس از تزریاق, تصاویار بارداری از                 1تا    3سپس  

استخوان بیمار ایجام  م  شود. سپری شدن این زمان بارای   

رسیدن به کیفیت مناسب تصاویر الزم است. در فاصله زمای  

بین تزریق و اسکن بیمار م  تواید در صورت تمایل بخش را 

ترک کند. تکنولوژیست زمان مراجعه مجدد را به وی خواهد           

گفت,لذا الزم است در زمان مقرر در بخش جاهات ایاجاام        

 اسکن و در داخل اتاق ایتظار بیماران تزریق شده حظور یابد.

 دقیقه طول   م  کشد.  34تصویر برداری از بیمار حدود 

گاه بنا به یظر پزش  در حایان تازریاق رادیاودارو ها                    

دقیقه باه طاول         14تصویربرداری ایجام م  شود که حدود       

ساعت زماان      3م  ایجامد و تا تصویربرداری یهای  حداقل        

 الزم است.

 

 

 

 

 مراحل انجام کار در بخش پزشکی هسته ای:

ابتدا با همراه داشتن دفترچه بیمه بیمار, برای تعییان زماان        .1

 ایجام اسکن به پذیرش بخش مراجعه م  کنید.

اگر زمان اسکن شما برای همان روز تعیین شاود, پاس از               .2

تعیین زمان اسکن پذیرش م  شوید و اگر زمان اسکن شاماا              

برای روز دیگری تعیین شود در تاریخ تعیین شاده ماراجاعاه                        

 م  یمایید.

سپس در سالن ایتظار منتظر م  مایید تا یام شاماا تاوسا                 .3

 کارشناس بخش خوایده شود.

زمان تزریق شما با توجه به یو  اسکن وزمایبندی مربوط به            .0

 دستگاه متفاوت است پس تا رسیدن یوبت تزریق صبور باشید.

ساعت در اتاق ایتاظاار        1ال     3پس از تزریق رادیو دارو باید       .1

مخصوص بیماران تزریق شده منتظر بمایید تا یام شما جاهات            

اسکن خوایده شود. قبل از ایجام اسکن حتما باید مثایه خود را              

 تخلیه کنید.

پس از اتمام اسکن،  تصویر اسکن شما در روی ماایاتایاور                .6

مشاهده م  شود و در صورت عدم مشکل در اسکن ,ترخیاص             

 خواهید شد.

 

 اسکن استخوان چیست؟

اسکن استخوان روش  تشخیص  است که به ارزیاب  دقایاق            

وضعیت استخوان ها در بیماری های مختلف م  پردازد و برای 

تشخیص علل درد های استخوتن  کم  کننده اسات. بارای             

 این اسکن بایست رادیودارو از طریق ورید تزریق شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات قابل توجه قبل از انجام اسکن استخوان:

 ایجام این اسکن برای خای  های باردار ممنو  است..1

 جهت این اسکن آمادگ  خاص  مایند یاشتا بودن و .. ییاز ییست..2

حتما تمام  مدارک پزشک , تصاویر پزشک  و گزارش باررسا              .3

 های ایجام شده قبل  را به همراه داشته باشید.

از آوردن همراه بیش از ی  یفر در روز اسکن و همچنین  هماراه               .0

 آوردن بایوان باردار و کودکان خودداری یمایید.


