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سی تی ونژیوگرافی له رناوان رارلاالاگاری        

( تشخیص قب  از لر ز هر رالمتای   دردی     )  

ایمن   سریع لیماری های قلبی رر قی ماورد    

 .استفاده قرار می گیرد 

آیا با دستگاه سی تی آنژیوگرافی می تووا   

قفسه سینه ، مغو   )  سی تی اسکن های معمول 

 را انجام داد ؟...( و 

لله ؛ در  اقع این دستگاه نوری سی تی اسکان  

است   در مقایساه  (  Slice 64) لسیار پیشرفته

لا سی تی اسکن های معماولای قاالالایات         

تصویرلردرای لا کیفیت لاالتر ، در زمان کمتر     

 .را دارد ( در نتیجه روارض کمتر) اشعه کمتر 

مواد کاربرد سی تی آنژیوگرافی به طور کلی 

 چیست؟

لررسی شریان های تنفسی در ریاه هاا        -1

 مهمترین راه تشخیص ومبولی ریه که لسیار) 
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لا استفاده از سی تی ونژیوگرافی له شاکالای    

ایمن تر    در زمان کمتر ، می توان ناقاشاه      

تنگی های رر قی قلب را لدست و رد   لاعاد   

تصمیم له ونژیوپالستی لد ن رم  جراحی   یا 

...     (  رم  جراحی قلب لااز    )  لای پ  قلبی

گرفت   لدین ترتیب خطارات احاتاماالای        

 .درونژیوگرافی های ریر ضر ری را کاهش داد 

آیا افراد جوا  و بدو  عالمت هم می توانند 

از این روش برای بررسی گرفتگی عورو     

 قلبی استفاده کنند ؟

سی تی ونژیوگرافی قادر اسات تانا       .  لله  

شدن رر آ خونی قلب را له موقع تشخایاص   

دهد   در نتیجه زمان کافی لرای درمان  جاود  

 .خواهد داشت 

لسیار دقیقی از رگ ها   ساختمان قلب شما در 

 .حین ضرلان   حرکت سریع ون تهیه کند 

دقت دستگاه سی تی آنژیوگرافی قلب چقودر  

 است ؟

دقت این ر ش در تایید سالم لودن رر آ قلاب  

 .درصد است  111تا  55لین 

تفاوت سی تی آنژیوگرافی قلب با آنژیوگرافی 

 معمولی در چیست ؟

نیاز لاه    .  این ر ش کامالً ریر تهاجمی می لاشد 

 .لستری نداشته   در ضمن ه ینه کمتری دارد 

م ایای سی تی آنژیوگرافی نسوبوت بوه        

 آنژیوگرافی در چیست ؟

امر زه در مراک  پیشرفته ی دنیاا سای تای        

ونژیوگرافی لسیار متدا ل گشته   در ماوارد      

زیادی جایگ ین ونژیوگرافی سنتی تشخیاصای   

 . قرار می گیرد 

 آنژیوگرافی چیست؟

ونژیو گرافی له طاور کالای لاه ماعاناای              

تصویرلرداری از رگ های قسمت های مختلا   

  لاررسای     (  سیستم گردش خون لادن )  لدن

تنگی ، شک  ریر طبیعی رر آ   یاا انساداد     

 . است ( توسط لخته ) رگ ها

در ر ش ونژیوگرافی معمولی یا سنتی ؛ یکی از 

رگ های ل رگ   سطحی ، سوراخ   از طاریا    

ون یک کاتتر  ارد لدن شده   له ارگانای کاه     

مثالً قلب مز    یاا  )  قرار است ونژیوگرافی شود 

 .فرستاده می شود ( اندام ها 

سپ  ماده حاجب در ون مح  ت ری  شده      

 .تصویرلرداری انجام می شود  xلا امواج 

 سی تی آنژیوگرافی چیست ؟

دستگاه سی تی ونژیوگرافی از جمله پیشرفتاه  

ترین فنا ری های رلم پ شکای اسات کاه              

 تصویر  سه لعدی ! می تواند در یک لحظه  


