
 کاشت حلزين

دستگاٌ کاشت حلززين يسزهلٍ ست زت سروتیيوهوز  کزٍ سوزی         

موززاوهو  تززً  هس تززٍ لکمززت سروتیتوزز  دثززنت  مهوىززن ستززه 

دستگاٌ تا لم  جیسحز  ده وزًد دسیلز  کزاه وهسشزتٍ مه زًد       

ي دًسط دستگاَ  کزٍ ده یزاها سگ وزًد رزیسه مهگهزید   زا        

 –مه ززًد   ستززه لمزز  ده تهمززاهسن تززا کززاَ  شززىًست  ح زز  

راتزز  سومززات سسززتر یززر دهتهمززاهسو  سسززت ادٌ  شززنتن لصززث 

مه ززًد کززٍ سززم   تززیس  اوُززا کززاهست  وززنسهد  لمزز  کاشززت 

حلزين دحزت تهًُشز  لمزًم  سومزات مه زًد ي حزنيد دي دزا        

 سٍ سالت طً  مهو ن 

دزی    هاه مُم سسزت َزی  زٍ سزه کزًدی یزاتهه      سه جیسح  ت

 زٍ  تاشن وتهمزٍ لمز  تُتزی یًسَزن تزًد  تُتزیته گمزان میسج       

تهمززاه سززٍ سززا  اپززاگته یززر سگ دًرززن سسززت ي ت ززن سگ لمزز  

 جیسح  حنسر   دي سا  وهاگ تٍ و تاه دهماو  دسهد 

 

 سجزس  دستگاٌ کاشت حلزين :

 مهویي ًو  کٍ سطکلا  شىًست  هس مهگهید   -1

ر مت ییدسگوزنٌ تزنس کزٍ سوزی   تزًد  هس تزٍ سزهگىا           -2

 سروتیتو  دثنت  مهوىن 

تززیيد جاتگززهسه  شززنٌ ده وزدتزز  لصززة هشززتٍ َززا  سرو -3

 شىًست  کٍ ان هس دحیت  مهوىن 

 سرنسما  رث  سگ لم  جیسح  :

يتزتززت متصصززش وززًد ي حلزز  ي تهىزز  کززٍ اتززا کاونتززن   ★

 لم  سست تا وٍ؟

)شززىًست  اگمات ززاد  تززیس  سهگتززات  وززًد دسیلزز  ي مهاو  ★

 سىم ( 

★  MRI   رCT Scan 

ییيوززنٌر تهمززاه   یززر سگ سومززات اگمززًن َززا  مگت ي دومهزز   

 کاونتن لم  مه ًد 

 سرنسما  یر سگ لم  جیسح  :

سسززت ادٌ سگ اوتزز  تهًدهزز  مىاسززة طثزز  دمززًتز یزشزز     ★

سززالت ت ززن سگ لمزز  شززیي   24  ارهززت َززا  م مززًر    ★

 مه ًد  

 هيگ وهاگ تٍ سستیسحت يجًد دسهد  7دا   ★

م ززا ی  َززًست  ده تززًه  ظززیيه  سگ هيگ سززًت ت ززن سگ  ★

  )سرثتٍ تا سجاگٌ یزش ( ونسهدلم  ماو   

سجتىاب سگ سی ٍ َزا  شزنتنر  زهه کزیدنر لک زٍ کزیدن        ★

 ي حیکا  واوُاو  

ه تززم پززهست  ت ززن سگ لمزز  مات ززا  شزز ا  سسززت ي ده    ★

   دحم  ه تم ویت دًتهٍ مه ًد تًه

َ تزٍ تزٍ یاو زمان ی ز  وهزاگ دسهد        مح  لم  جیسح  دا ت 

تززا َززی  4/38سگ ده تززًه  ریمززز  محزز  لمزز ر دززة ته ززتی 

و ززاوٍ س  سگ ل ًوززتر سززی وهمززٍ ر یززیيا دیشزز  سگ وززًدر   

ٌ    سست یسغ  تُثزًد وهاتزن    ي دهد  کٍ تا م زوه َزا  دمزًتز شزن

 تٍ یزش  میسج ٍ کىهن 

 لًسهض جیسح  کاشت حلزين :

ي یزیيا    تزًهد  لًسهض ظمه لم  شزام   لزع لصزة      ★ 

 ماتع مغز  وصال  سگ مح  تاگکیدن وًد دسیل  مهثاشن 

لًسهظز  کزٍ تززٍ  اتزلٍ کًدزاَ  ت ززن سگ لمز  جیسحزز  ه       ★

 مح  لم  م  تاشن دَن شام  ل ًوت  م 

لًسهض طًمو  من  کزٍ شزام  ییستز  وهیوزنٌ دسیلز  ي        ★

تززا یززاها شززنن سروتززیيد َززا سگ محزز  یززًد سسززت  ده تززًه  

دزًسن تزا جیسحز  ممزند ان هس      ییسب شنن وهیونٌ دسیلز  مز   

تالز  کزم شزنن وتزاتع     د ًتط کید  د زًتط کزیدن وهیوزنٌ    

 وی تٍ شنٌ شىهنسه  وم  ویدد 
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 امًگد ي تیوامٍ هتز  ت ن سگ لم  :

ده میسحزز  سيرهززٍ امززًگد کززًدی سسززتی  گتززاد  هس دحمزز    

مهوىززن  تززیس  کززاَ  ستززه   ززاه هيحزز ر مکرززا  کززًدی  ي  

یاوًسدٌ سي تا دتگی تهماهسن کاشزت حلززين ت زهاه کمز  کىىزنٌ      

یدن ي سسززت ادٌ سگ ر ززمت سسززت  م ززدلٍ دتگززی وحززًٌ کززاه کزز

یاهج  ییيدزز سسزت ي ستىوزٍ کزًدی تتًسوزن تزٍ سسزت ادٌ سگ ان        

لاد  کىنر سسزت ادٌ سگ تیوامزٍ َزا  مًگتوزا  تزیس  کمز  تزٍ        

 دًسوثص   کًدکان ت هاه مًثی سست 

مًگتزز  ت ىززًسن تزز  تززً  يسززهلٍ ست ززت تززیس  کززاَ     

سظززکیسبر تززام تززیدن سلتمززاد تززٍ و ززر ي س زززست  کززاهست    

        ییيدز

دصمهم وزی ته تزیس  سومزات کاشزت حلززين سیتهزاه  سسزت         

يرزز  حعززًه ده کززک  َززا  دًسوثص زز  یززر سگ جیسحزز ر    

 سرزسم  ي یاها سگ سهسدٌ يسرنته سست 

َ تززٍ یززر سگ جیسحزز  سيرززهه دىاززهم دسززتگاٌ سومززات   6دززا  4

 مه ًد  

 

 ووا  مُم یر سگ جیسح  کاشت حلزين :

د تززٍ سجزززس  یززاهج   سگ يسهد کززیدن ظززیتٍ ي   ززاه گتززا    ★

 ییيدز جلًوهی  شًد 

حزیسه  م زتمهم س زًاه ده محزز  جیسحز  شزنٌر تالزز          ★

 ییست  دستگاٌ مه ًد 

هطًتزت گتزاد محززهط تزا س تززادن دسزتگاٌ ده ابر لملوززید        ★

 ان هس مصت  مهوىن 

َىگززات تاگهسزز  تززنو  ده  یيدوززاٌ َززا تاتززن دسززتگاٌ       ★

 یامًد شًد 

ٍ سجززس  دسیلز  ییيدزز تزنمٍ     دهمان َا  هسدتزًدیسی  تز     ★

 گون  م 

ل ًوت َا  وًش  کزٍ دحزت لمز  کاشزت حلززين رزیسه          ★

 وی تٍ سست تاتن تٍ سیلت دهمان شًد 

★  MRI      ده ستززه تهمززاهسن تززا هيد َززا  یاتزز  تززًه

   .مهگهید
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 بیمار  به  آموزش

 

 چه می دانید؟ کاشت حلزوناز 
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