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این اطالعات برای کمک به سواالت احتمالی شما ، زمان مراجعه به رادیولوژی جهت 

از سوی   Small Bowel Follow Through)انجام آزمون ترانزیت روده باریک)

 .پزشک معالج می باشد

 درخواست شده است؟ ترانزیت روده باریکچرا برای شما آزمون 

 پزشک شما این آزمون را به بنا به دالیل زیر درخواست کرده است؛

 اختالل در حرکت روده ها -

 سو جذب تغذیه ای -

 درد ناحیه تحتانی شکمی -

 ای این آزمون:نکات مهم در رابطه با آماده شدن بر

ساعت  6ضروری است قبل از انجام آزمون روده کوچک خالی باشد،.بنابراین شما باید 

 قبل از انجام آزمون چیزی نخورید یا نیاشامید.

ساعت طول می کشد.ممکن است از شما تقاضا شود که  1 – 5/1این آزمون معموالً 

وشید ویا به شما گان )لباس لباس های خود را در بیاورید و زیر شلواری و زیر پوش بپ

 مخصوص بیمار( داده می شود.

بیماران خانم لطفاً قبل از انجام آزمون، حاملگی ویا احتمال آن را به رادیولوژی اطالع 

 دهند.

 ؟چه کسی این آزمون را انجام می دهد
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در اتاق با شما همراه خواهند بود. قبل از شروع،  رادیولوژی( ولوژیسترادیوگرافر)تکن

در این مورد نیز تردید به خود راه ندهید  د داد،نبه شما نحوه انجام آزمون را توضیح خواه

 .سوال کنید هاو اگر چیزی را متوجه نشدید از آن

Entero-VU چیست؟ 

Entero-VU کوچک  یک ماده محلول حاجب اشعه ایکس است که پس از بلع، در روده

/ ساعت  پس از خوردن این محلول یک سری عکس از شکم 5-1به حرکت درمی آید. 

 )بسته به حالت فردی دارد(گرفته می شود.

- Entero-VU  ماده حاجب خوراکی باریوم است که به صورت آماده و محلول در آب

 می باشد.

 پس از انجام آزمون چه چیزی را تجربه می کنم؟

وسط رادیولوژیست و کامل شدن آزمون،در طی چند روز پس از بعد از رویت تصاویر ت

 .را در شکم خود احساس می کنید Entero-VUآزمون شما حرکت 

 :  بعد ازانجام آزمون

رادیولوژیست تصاویر به دست آمده را مرور کرده ویک گزارش نوشته شده ای را به 

زمون به ط بعد از آپزشک ارجاع دهنده )پزشک بالینی( شما می فرستد. سی دی مربو

 .می شود ارسالشما داده شده ویا 

 

 

 


