
 

 של מעי דק ומעבר ןקיבה תריסריו, צילום ושט 

 
 
 

 מטרת הבדיקה
לאחר שתיית תרחיף , ומעי דק ןתריסריו, קיבה,ושט –שיקוף וצילום רנטגן להדגמת דרכי עיכול עליונים 

 . בריום סולפט
 

 לבדיקה ההכנ
 .פירות וירקות לא מבושלים, בשר: כגון, יש להימנע מארוחות כבדות, יום לפני הבדיקה

 .20:00לא יאוחר מהשעה , ארוחת ערב
 .24:00שתית מים מותרת עד השעה 

 .לא לעשן, לא לשתות, לא לאכול. צום מוחלטלאחר מכן 
תרופות בבקר הבדיקה מותרות עם מים בלבד לא יאוחר משעתיים לפני . אין להפסיק תרופות קבועות

 .הבדיקה
 .שעות בלבד 7צום  01תינוקות וילדים עד גיל 

 .שני בקבוקים המכילים מים רתוחים בטמפרטורה פושרתיש להביא  לתינוקות
 

 :חשוב לדעת
 .למרות מאמצינו יתכנו עיכובים בשל בדיקות דחופות. עליך להגיע לבדיקה בשעה המצוינת .1

 .בהגיעך למחלקת הדימות עליך לפנות למשרד הקבלה לשם פתיחת תיק .2
 .חובה עליך להודיע על כך בבואך לבדיקה, או קיים ספק כלשהו לגבי הריון, במידה והינך בהריון

 :יש להביא הזמנה מפורטת מהרופא המפנה הכוללת .3
 כולל טיפול תרופתי קבוע, רטים רפואייםפ . 
 מידע על אלרגיות ורגישויות. 

 . יש להביא טופס התחיבות .4
 

 מהלך הבדיקה
 .הבדיקה מתבצעת בחדר שיקופים על ידי רופא רדיולוג ורנטגנאי

 .י לשתות תרחיף בריום ויבוצעו מספר צילומים בעמידה ובשכיבה/בתחילת הבדיקה תתבקש
, לפי הפנית הרופא המטפל או החלטת הרדיולוג, במקרים שיש להמשיך בבדיקה לצילום מעיים דקים

 15-30כמו כן יבוצעו צילומים נוספים במרווחי זמן של .  י לשתות כמות נוספת של תרחיף בריום/תתבקש
 .ות לפי קצב התקדמות החומר במעייםדק

 .דקות 30כ  ןצילום ושט קיבה תריסריו: משך הבדיקה
 .שעות 1-4צילום מעבר מעי דק כ             

הרה אינה יכולה להיות נוכחת  האיש. הורה או אחר, בזמן בדיקה של ילד נדרשת נוכחות קרוב מלווה* 
 .בבדיקה

 
 לאחר הבדיקה

 .תתכן הרגשת מלאות בטנית
 .שעות 44צואה לבנה במשך 

 .מיד לאחר הבדיקה, מותרות האכילה ושתיי
 .שעות לאחר הבדיקה 24במשך  המומלץ להרבות בשתיי

 
 תוצאות הבדיקה

 .מועברות לרופא המטפל: במסגרת אשפוז
 . תשובה תשלח לרופא המפנה לבדיקה. רופא רדיולוג מפענח את הבדיקה :במסגרת אמבולטורית

 
 

 .מחלקת דימות עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסףלנוחיותך צוות 
 

 17-9985786, 17-99855:0: טלפון
 

 בהצלחה
 צוות מכון רנטגן ודימות

___________________________________________________________________________ 
 .הכתוב הוא בלשון זכר אך מיועד לשני המינים* 


