
Radiographie : การถา่ยภาพรงัสี

Vous allez avoir une radiographie.
คณุจะมกีารสอบ x-ray

L’examen dure quelques minutes.
การสอบใชเ้วลาไมก่ี�นาที

L’examen n’est pas douloureux.
การสอบไมเ่จ็บปวด

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.
คณุสามารถมรัีงสเีอกซไ์ดห้ลายภาพเพื�อใหไ้ดภ้าพจากมมุที�ตา่งกนั

Le personnel vous demandera peut être de bloquer votre respiration quelques secondes pendant l’examen.
เจา้หนา้ที�อาจขอใหค้ณุปิดกั )นลมหายใจสกัครูใ่นระหวา่งการสอบ

Tomodensitométrie : เครื�องสแกนเนอร์

Vous allez avoir un scanner.
คณุจะมสีแกนเนอร์

L’examen dure environ 30 minutes.
การสอบใชเ้วลาประมาณ 30 นาที

L’examen n’est pas douloureux.
การสอบไมเ่จ็บปวด

Retirer vos bijoux avant l’examen.
ถอดเครื�องประดบัออกกอ่นสอบ

Une perfusion sera parfois nécessaire.
บางครั)งจําเป็นตอ้งมกีารฉีดยา

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

Imagerie par résonance magnétique : การถา่ยภาพดว้ยคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้า

Vous allez avoir une IRM (Imagerie par résonance magnétique). 
คณุจะม ี MRI (Magnetic Resonance Imaging)

L’examen dure environ 40 minutes.
การสอบใชเ้วลาประมาณ 40 นาที

L’examen n’est pas douloureux, mais il est bruyant.
การสอบไมใ่ชเ่รื�องที�เจ็บปวด แตเ่ป็นเรื�องที�มเีสยีงดงั

Il faudra retirer tous vos bijoux ou objets métalliques. 
จะเอาเครื�องประดบัหรอืวัตถโุลหะทั)งหมดออก

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

Vous devrez retirer votre appareil dentaire ou auditif.
คณุจําเป็นตอ้งถอดทันตกรรมหรอืการไดย้นิ

Une perfusion vous sera posée avant l’examen.
คณุจะไดรั้บการฉีดยากอ่นการสอบ

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

คณุจะนั�งอยูบ่นโตะ๊สอบแขนของคณุจะถกูตดิตั )งเหนอืศรีษะของคณุแลว้ตารางการสอบจะเลื�อนลงในวงแหวนขนาดใหญ่

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.
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พนักงานบางครั)งจะขอใหค้ณุขยายปอดและปิดกั )นลมหายใจสกัครู่

บอกเราถา้คณุมเีครื�องกระตุน้หวัใจ, วาลว์หวัใจกล, stent, prosthesis
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มันจะเป็นสิ�งที�จําเป็นกอ่นการสอบเพื�อถอนอญัมณีของคณุเพื�อใหพ้วกเขาไมป่รากฏในการถา่ยภาพรังสี

เจา้หนา้ที�จะจัดใหค้ณุอยูใ่นตําแหน่งที�เฉพาะเจาะจงกอ่นที�จะใช ้ X-ray คณุจะพยายามไมย่า้ยในระหวา่งการสอบ

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.

คณุจะไดรั้บการตดิตั )งในตารางสอบจากนั)นตารางการสอบนี)จะเลื�อนลงในวงแหวนขนาดใหญก่อ่นเริ�ม MRI


