
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ. Коремна ехография

Коремна екография. Описание на коремна ехография
Коремната ехография е процедура, която се използва за проучване на вътрешните
органи на корема, включително черен дроб, жлъчен мехур, далак, задстомашна жлеза и
бъбреци, както и на кръвоносните съдове, които  водят до някои от посочените органи.

  

  

Как се провежда коремна ехография?
Ултразвуковото изследване създава изображения, което позволява различните органи
в тялото да бъдат изследвани. Системата изпраща звукови вълни,  отразяващи на
разстояние от тялото структури, които могат да създадат картина. Компютърът е този,
който  получава  тези вълни и ги използва за създаването на картина. За разлика от
рентгеновото излъчване, където има  лъчение с този тест, тук се премахват този вид
облъчване.
Процедурата се извършва в легнало положение. Определени части на корема се
намазват с гел. Тази манипулация подпомага за предаването на звуковите вълни.
Докато се извършва  изследването вие може да заемете различни положения на
тялото, както и да задържате дъха си за кратки периоди от време.
Процедурата отнема по-малко от 30 минути.

  

  

Как да се подготвим за коремна ехография?
Обикновено пациентът не приема храна или течности в продължение на няколко часа
преди изследването. Това ще определи вашият  лекар.
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Как ще се почувствате по време на изследването?

  

По време на теста може да почувствате лека хладнина и влажност от гела, който се
поставя на корема.

  

  

Защо се назначава ехографско изследване на корема?
-    Да се открият причините за болки в корема
-    Да се открие причината за подуване на корема
-    Да се провери дали има камъни в жлъчката и в бъбреците
Конкретната причина за теста се определя от симптомите.

  

  

Резултати при изследването:
-Нормални резултати - изследваните органи са нормални на външен вид.
-Отклонения в  резултати. Възможно е при изследването да се открият отклонения.
Обикновено те са:

  

    
    -  Коремна аортна аневризма  
    -  Холецистит  
    -  Камъни в жлъчката  
    -  Хидронефроза  
    -  Камъни в бъбреците  
    -  Спленомегалия  
    -  Панкреатит    
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Рискове при  коремна ехография
Не са документирани странични ефекти от изследването.
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