
Radiographie : ռենտգենագրության

Vous allez avoir une radiographie.
Դուք կունենաք ռենտգենային քննություն:

L’examen dure quelques minutes.
Քննությունը տեւում է մի քանի րոպե:

L’examen n’est pas douloureux.
Քննությունը ցավալի չէ:

Il faudra avant l’examen retirer vos bijoux pour qu’ils n’apparaissent pas sur la radiographie.

Il est possible qu’il y ai plusieurs radiographies, pour avoir des images sous différents angles.
Դուք կարող եք ունենալ մի քանի ռենտգենյան ճառագայթներ, պատկերներ ունենալ տարբեր անկյուններից:

Le personnel vous demandera peut être de bloquer votre respiration quelques secondes pendant l’examen.
Անձնակազմը կարող է ձեզ կարճ ժամանակով խնդրել քննության ընթացքում:

Tomodensitométrie : սկաների

Vous allez avoir un scanner.
Դուք պետք է փնտրեք:

L’examen dure environ 30 minutes.
Քննությունը տեւում է մոտ 30 րոպե:

L’examen n’est pas douloureux.
Քննությունը ցավալի չէ:

Retirer vos bijoux avant l’examen.
Քաշեք նախքան ոսկերչական իրերը:

Une perfusion sera parfois nécessaire.
Ինֆուզիոն երբեմն անհրաժեշտ է:

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.

Imagerie par résonance magnétique : Մագնիսական ռեզոնանսային պատկերացում
Vous allez avoir une IRM (Imagerie par résonance magnétique). 

Դուք կունենաք MRI (Magnetic Resonance Imaging):

L’examen dure environ 40 minutes.
Քննությունը տեւում է մոտ 40 րոպե:

L’examen n’est pas douloureux, mais il est bruyant.
Քննությունը ցավալի չէ, բայց աղմկոտ է:

Il faudra retirer tous vos bijoux ou objets métalliques. 
Այն կվերացնի ձեր բոլոր զարդերը կամ մետաղյա իրերը:

Signalez nous si vous portez un pace-maker, une valve cardiaque mécanique, un stent, une prothèse.

Vous devrez retirer votre appareil dentaire ou auditif.
Դուք պետք է հեռացնեք ձեր ատամնաբուժական կամ ատամնաբուժական պրոթեզը:

Une perfusion vous sera posée avant l’examen.
Քննությունից առաջ դուք կունենաք ինֆուզիոն:

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.
Անձնակազմը երբեմն ձեզ հարցնում է, թե թոքերի եւ ձեր շնչառությունը օգնում են մի քանի վայրկյան:

Դուք նստած եք քննության սեղանի վրա, ձեր ձեռքերը տեղադրվելու են ձեր գլխի վերեւում, ապա սեղանը կթողնի 
մեծ ռինգ:

Vous allez être installé sur la table d’examen, puis cette table d’examen va glisser dans un grand anneau, avant que 
l’IRM ne commence.

Arménien

Աշխատակազմը երբեմն ձեզ հարցնում է, թե թոքերի ներթափանցումը եւ ձեր շունչը դադարեցնեք մի քանի 
վայրկյան:

Ասեք մեզ, եթե դուք ունեք սրտամկանի, մեխանիկական սրտի փական, ստենտ, պրոթեզ:

www.tralelho.fr

Քննությունից առաջ անհրաժեշտ է ստանալ ձեր ոսկեգործությունը, որպեսզի նրանք չեն հայտնվում 
ռադիոգրագրերում:

Անձնակազմը ձեզ կտեղադրի կոնկրետ դիրքում, նախքան ռենտգեն ռենտանելը:

Le personnel va vous installer dans une position précise avant de prendre la radiographie, il faudra essayer de ne pas 
bouger durant tout l’examen.

Vous serez installé sur une table d’examen, vos bras seront installés au dessus de votre tête, puis la table d’examen va 
glisser dans un grand anneau.

Դուք կտեղադրեք քննության սեղանի վրա, ապա այս քննությունը կդառնա մեծ ռինգ, մինչեւ ՄՌԻ սկիզբը:


