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ن المغناطيسي من  قائمة الفحوصات الخاصة بالتصوير بالرن�ي
MED‑EL كة أجل طرازات CI وABI من إنتاج �ش

www.medel.com/isi يرجى التفضل بزيارتنا عىل العنوان   

ي منطقتك.  يمكنك دائمًا الحصول عىل المساعدة والدعم من مكتبنا المحىلي �ن
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ُتعت�ب المكونات الخارجية لنظام غرسة MED‑EL )المعالج 
ن المغناطيسي  ي وملحقاته( غ�ي آمنة أثناء التصوير بالرن�ي الصو�ت

. ن المغناطيسي ي تصوير بالرن�ي ويجب إزالتها قبل الخضوع لأ

ي نظام غرسة MED‑EL متوافقة فقط مع  مكونات الغرسة �ن
. ن المغناطيسي ي التصوير بالرن�ي درجات معينة �ن

وط والتعليمات الواردة هاهنا, قد تلحق  نام بال�ش ي حالة عدم الل�ت �ن
إصابة بالمريض و/أو 

ر بالغرسة! �ض

قطاب الكهربية داخل الغرسة ← يرسي عىل جميع أنواع الأ
← يرسي بالنسبة لجميع أجزاء الجسم

ذن الأخرى: ينبغي أيًضا استيفاء  ي الأ ي حالة وجود غرسات إضافية، كغرسة سمع �ن �ن
ن المغناطيسي المتعلقة بهذه الغرسة الإضافية. إرشادات السالمة المتعلقة بالرن�ي

ن المغناطيسي الخاصة من أجل الطراز CI من  قائمة الفحوصات الخاصة بالتصوير بالرن�ي
MED‑EL كة إنتاج �ش

وط العامة ال�ش
0.2 تسال, 1.0 تسال, 1.5 تسال, 3.0 تسال المسموح به, بالنسبة لقوة المجال المغناطيسي ال ستاتيكي ←

وضع التشغيل العادي، أي
3.2 واط/كجم )الرأس( 

2.0 واط/كجم )كامل الجسم(

قىص( المسموح به لمعدل المتصاص النوعي  MAX )الحد الأ

)بقوة 0.2 تسال, 1.0 تسال, 1.5 تسال(
←

1.6 واط/كجم 
1.0 واط/كجم
2.0 واط/كجم

الرأس
كامل الجسم >35 سم من أعىل الرأس
كامل الجسم ≤35 سم من أعىل الرأس

قىص( المسموح به لمعدل المتصاص النوعي  MAX )الحد الأ

)بقوة 3.0 تسال(
←

ن التجه�ي
ي القائمة( ←  متابعة )النقطة التالية �ن

وري إزالة  ←  اتخاذ قرار بشأن إذا ما كان من ال�ن
المغناطيس أم ل

¨ نعم
¨ ل

خداع الصور 
هل من الممكن الوصول لتشخيص دقيق ح�ت مع خداع الصور المتوقع؟

■

←  متابعة
←  توقف

¨ نعم
¨ ل

 ←  إزالة المغناطيس
هل تمت إزالة مغناطيس الغرسة جراحًيا?

¨ موافق ات السمعية المث�ي
ات السمعية المحتملة أثناء الفحص. أخ�ب المريض حول المث�ي

ات السمعية وشدتها من خالل اختيار تتابعات بمعدل امتصاص نوعي )SAR( أقل وباستخدام معدلت انحراف متدرجة أبطأ. مالحظة: يمكن تقليل احتمالية المث�ي

■

¨ موافق اتجاه الرأس )ينطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال، و1.5 تسال و3.0 تسال(
أخ�ب المريض أل يقوم بإدارة رأسه أو إمالتها.

■

¨ موافق المكونات الخارجية
ي والملحقات قبل الدخول إىل غرفة جهاز المسح. أزل المعالج الصو�ت

■

¨ موافق بصورة اختيارية: عصابة الرأس
قل. من الممكن -عىل نحو اختياري- استخدام عصابة داعمة للرأس فوق الغرسة عن طريق لف عصابة مرنة حول الرأس بإحكام ثالث مرات عىل الأ

•

التنفيذ
¨ موافق وضع المريض )ينطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال و1.5 تسال و3.0 تسال(

ي وضعية الستلقاء عىل الظهر أو الرقود عىل البطن أو وضعية الستلقاء عىل الجانب مع إبقاء  ن مغناطيسي �ن يجب أن يستلقي المريض داخل جهاز تصوير رن�ي
ي وضع مستقيم. الرأس �ن

ي المريض داخل جهاز المسح أول. طراف السفىل للمريض، ينصح بوضع سا�ق مالحظة: عند فحص الأ

■

¨ موافق وضع التشغيل )ينطبق فقط عىل قوة 0.2 تسال و1.0 تسال و1.5 تسال(
ي "وضع التشغيل العادي فقط".  وامر المتسلسلة �ن قم بتشغيل الأ

مالحظة:  بحد أقىص 3.2 واط/كجم لمسح الرأس، و2.0 واط/كجم لمسح كامل الجسم

■

¨ موافق وضع التشغيل )ينطبق فقط عىل 3.0 تسال(
يتم تطبيق أقىص معدل امتصاص نوعي مسموح به وفق الجدول التاىلي فقط:

معدل المتصاص النوعي )كامل الجسم( معدل المتصاص النوعي )الرأس(

≤ 35 من أعىل الرأس >35 سم من أعىل الرأس

2.0 واط/كجم 1.0 واط/كجم 1.6 واط/كجم

■

¨ موافق الملحقات )ينطبق فقط عىل 3.0 تسال(
ل تستخدم ملفات البث الخاصة بالرأس أو ملفات البث متعددة القنوات.

■
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وط والتعليمات الواردة هاهنا, قد تلحق  نام بال�ش ي حالة عدم الل�ت �ن
إصابة بالمريض و/أو 

ر بالغرسة! �ض

ABI قطاب الكهربية طراز ← يرسي عىل جميع أنواع الأ
← يرسي بالنسبة لجميع أجزاء الجسم

ذن الأخرى: ينبغي أيًضا استيفاء  ي الأ ي حالة وجود غرسات إضافية، كغرسة سمع �ن �ن
ن المغناطيسي المتعلقة بهذه الغرسة الإضافية. إرشادات السالمة المتعلقة بالرن�ي

ن المغناطيسي من أجل الطراز ABI من إنتاج  قائمة الفحوصات الخاصة بالتصوير بالرن�ي
 MED‑EL كة �ش
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ُتعت�ب المكونات الخارجية لنظام غرسة MED‑EL )المعالج 
ن المغناطيسي  ي وملحقاته( غ�ي آمنة أثناء التصوير بالرن�ي الصو�ت

. ن المغناطيسي ي تصوير بالرن�ي ويجب إزالتها قبل الخضوع لأ

ي نظام غرسة MED‑EL متوافقة فقط مع  مكونات الغرسة �ن
. ن المغناطيسي ي التصوير بالرن�ي درجات معينة �ن

وط العامة ال�ش
0.2 تسال, 1.0 تسال, 1.5 تسال المسموح به, بالنسبة لقوة المجال المغناطيسي ال ستاتيكي ←

وضع التشغيل العادي، أي
3.2 واط/كجم )الرأس( 

2.0 واط/كجم )كامل الجسم(

قىص( المسموح به لمعدل المتصاص النوعي MAX )الحد الأ ←

ن التجه�ي
ي القائمة( ←  متابعة )النقطة التالية �ن

وري إزالة المغناطيس أم ل ←  اتخاذ قرار بشأن إذا ما كان من ال�ن
¨ نعم

¨ ل
خداع الصور 

هل من الممكن الوصول لتشخيص دقيق ح�ت مع خداع الصور المتوقع؟

■

←  متابعة
←  توقف

¨ نعم
¨ ل

 ←  إزالة المغناطيس
هل تمت إزالة مغناطيس الغرسة جراحًيا?

¨ موافق ات السمعية المث�ي
ات السمعية المحتملة أثناء الفحص. أخ�ب المريض حول المث�ي

ات السمعية وشدتها من خالل اختيار تتابعات بمعدل امتصاص نوعي )SAR( أقل وباستخدام معدلت انحراف متدرجة أبطأ. مالحظة: يمكن تقليل احتمالية المث�ي

■

¨ موافق توجيه الرأس )ينطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال و1.5 تسال(
أخ�ب المريض أل يقوم بإدارة رأسه أو إمالتها.

■

¨ موافق المكونات الخارجية
ي والملحقات قبل الدخول إىل غرفة جهاز المسح. أزل المعالج الصو�ت

■

¨ موافق بصورة اختيارية: عصابة الرأس
قل. من الممكن -عىل نحو اختياري- استخدام عصابة داعمة للرأس فوق الغرسة عن طريق لف عصابة مرنة حول الرأس بإحكام ثالث مرات عىل الأ

•

التنفيذ
¨ موافق وضع المريض )ينطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال و1.5 تسال(

ي وضعية الستلقاء عىل الظهر أو الرقود عىل البطن أو وضعية الستلقاء عىل الجانب مع إبقاء  ن مغناطيسي �ن يجب أن يستلقي المريض داخل جهاز تصوير رن�ي
ي وضع مستقيم. الرأس �ن

ي المريض داخل جهاز المسح أول. طراف السفىل للمريض، ينصح بوضع سا�ق مالحظة: عند فحص الأ

■

¨ موافق وضع التشغيل
قم بتطبيق "وضع التشغيل العادي فقط". 

مالحظة:  بحد أقىص 3.2 واط/كجم لمسح الرأس، و2.0 واط/كجم لمسح كامل الجسم

■
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وط والتعليمات الواردة هاهنا, قد تلحق  نام بال�ش ي حالة عدم الل�ت �ن
إصابة بالمريض و/أو 

ر بالغرسة! �ض

قطاب الكهربية ← يرسي عىل جميع أنواع الأ
← يرسي بالنسبة لجميع أجزاء الجسم

ذن الأخرى: ينبغي أيًضا استيفاء  ي الأ ي حالة وجود غرسات إضافية، كغرسة سمع �ن �ن
ن المغناطيسي المتعلقة بهذه الغرسة الإضافية. إرشادات السالمة المتعلقة بالرن�ي

ن المغناطيسي من أجل طرازات CI وABI من  قائمة الفحوصات الخاصة بالتصوير بالرن�ي
MED‑EL كة إنتاج �ش
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ُتعت�ب المكونات الخارجية لنظام غرسة MED‑EL )المعالج 
ن المغناطيسي  ي وملحقاته( غ�ي آمنة أثناء التصوير بالرن�ي الصو�ت

. ن المغناطيسي ي تصوير بالرن�ي ويجب إزالتها قبل الخضوع لأ

ي نظام غرسة MED‑EL متوافقة فقط مع  مكونات الغرسة �ن
. ن المغناطيسي ي التصوير بالرن�ي درجات معينة �ن

وط العامة ال�ش
0.2 تسال, 1.0 تسال, 1.5 تسال المسموح به, بالنسبة لقوة المجال المغناطيسي ال ستاتيكي ←

وضع التشغيل العادي، أي
3.2 واط/كجم )الرأس( 

2.0 واط/كجم )كامل الجسم(

قىص( المسموح به لمعدل المتصاص النوعي MAX )الحد الأ ←

ن التجه�ي
←  متابعة
←  توقف

¨ نعم
¨ ل

خداع الصور 
هل من الممكن الوصول لتشخيص دقيق ح�ت مع خداع الصور المتوقع؟

■

¨ موافق ات السمعية المث�ي
ات السمعية المحتملة أثناء الفحص. أخ�ب المريض حول المث�ي

ات السمعية وشدتها من خالل اختيار تتابعات بمعدل امتصاص نوعي )SAR( أقل وباستخدام معدلت انحراف متدرجة أبطأ. مالحظة: يمكن تقليل احتمالية المث�ي

■

¨ موافق توجيه الرأس )ينطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال و1.5 تسال(
أخ�ب المريض أل يقوم بإدارة رأسه أو إمالتها.

■

¨ موافق المكونات الخارجية
ي والملحقات قبل الدخول إىل غرفة جهاز المسح. أزل المعالج الصو�ت

■

¨ موافق عصابة الرأس )تنطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال, 1.5 تسال( 
ضع عصابة داعمة رأس فوق الغرسة.

قل. مالحظة: قد تكون عصابة الرأس الداعمة ضمادة مرنة يتم لفها بإحكام حول الرأس ثالث مرات عىل الأ

■

التنفيذ
¨ موافق وضع المريض )ينطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال و1.5 تسال(

ي وضعية الستلقاء عىل الظهر أو الرقود عىل البطن أو وضعية الستلقاء عىل الجانب مع إبقاء  ن مغناطيسي �ن يجب أن يستلقي المريض داخل جهاز تصوير رن�ي
ي وضع مستقيم. الرأس �ن

ي جهاز الفحص أوًل، وذلك للحد من مخاطر إضعاف مغناطيس الغرسة. ي المريض �ض طراف السفلية، يوىص بوضع سا�ق مالحظة: عند فحص الأ

■

¨ موافق وضع التشغيل
ي "وضع التشغيل العادي فقط".  وامر المتسلسلة �ن قم بتشغيل الأ

مالحظة:  بحد أقىص 3.2 واط/كجم لمسح الرأس، و2.0 واط/كجم لمسح كامل الجسم 

■
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وط والتعليمات الواردة هاهنا, قد تلحق  نام بال�ش ي حالة عدم الل�ت �ن
إصابة بالمريض و/أو 

ر بالغرسة! �ض

قطاب الكهربية ← يرسي عىل جميع أنواع الأ
← يرسي بالنسبة لجميع أجزاء الجسم

ن عىل حٍد سواء ي الجانب�ي ي جانب الواحد أو �ن ← يرسي  عىل توف�ي الغرسات �ن

ذن الأخرى: ينبغي أيًضا استيفاء  ي الأ ي حالة وجود غرسات إضافية، كغرسة سمع �ن �ن
ن المغناطيسي المتعلقة بهذه الغرسة الإضافية. إرشادات السالمة المتعلقة بالرن�ي

ن المغناطيسي من أجل طرازات CI وABI من  قائمة الفحوصات الخاصة بالتصوير بالرن�ي
MED‑EL كة إنتاج �ش

PULSAR | C40+ | C40 
PULSAR ABI | C40+ ABI

PU
LS

AR
 | 

C4
0+

 | 
C4

0

PU
LS

AR
 A

BI
 | 

C4
0+

 A
BI

PULSAR | C40+ | C40
PULSAR ABI | C40+ ABI

ُتعت�ب المكونات الخارجية لنظام غرسة MED‑EL )المعالج 
ن المغناطيسي  ي وملحقاته( غ�ي آمنة أثناء التصوير بالرن�ي الصو�ت

. ن المغناطيسي ي تصوير بالرن�ي ويجب إزالتها قبل الخضوع لأ

ي نظام غرسة MED‑EL متوافقة فقط مع  مكونات الغرسة �ن
. ن المغناطيسي ي التصوير بالرن�ي درجات معينة �ن

وط العامة ال�ش
0.2 تسال, 1.0 تسال, 1.5 تسال المسموح به, بالنسبة لقوة المجال المغناطيسي ال ستاتيكي ←

وضع التشغيل العادي، أي
3.2 واط/كجم )الرأس( 

2.0 واط/كجم )كامل الجسم(

قىص( المسموح به لمعدل المتصاص النوعي MAX )الحد الأ ←

ن التجه�ي
←  متابعة
←  توقف

¨ نعم
¨ ل

حالة الغرسة
هل تجويف الغرسة سليم من الناحية الميكانيكية؟ )لم يلحق به أي ك� أو تحطم( 

■

←  متابعة
←  توقف

¨ نعم
¨ ل

وضع عملية الغرس
ة ل تقل عن ستة أشهر عىل عملية الغرس؟ هل مرت ف�ت

■

←  متابعة
←  توقف

¨ نعم
¨ ل

سمك العظمة
قل؟ هل يبلغ سمك العظمة أسفل الغرسة 0.4 ملم عىل الأ

■

←  متابعة
←  توقف

¨ نعم
¨ ل

خداع الصور 
هل من الممكن الوصول لتشخيص دقيق ح�ت مع خداع الصور المتوقع؟

■

¨ موافق ات السمعية المث�ي
ات السمعية المحتملة أثناء الفحص. أخ�ب المريض حول المث�ي

ات السمعية وشدتها من خالل اختيار تتابعات بمعدل امتصاص نوعي )SAR( أقل   مالحظة: يمكن تقليل احتمالية المث�ي
وباستخدام معدلت انحراف متدرجة أبطأ.

■

¨ موافق توجيه الرأس )ينطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال و1.5 تسال(
أخ�ب المريض أل يقوم بإدارة رأسه أو إمالتها.

■

¨ موافق المكونات الخارجية
ي والملحقات قبل الدخول إىل غرفة جهاز المسح. أزل المعالج الصو�ت

■

¨ موافق عصابة الرأس )تنطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال, 1.5 تسال( 
ضع عصابة داعمة رأس فوق الغرسة.

قل. مالحظة: قد تكون عصابة الرأس الداعمة ضمادة مرنة يتم لفها بإحكام حول الرأس ثالث مرات عىل الأ

■

التنفيذ
¨ موافق وضع المريض )ينطبق فقط عىل قوة 1.0 تسال و1.5 تسال(

ي وضعية الستلقاء عىل الظهر أو الرقود عىل البطن أو وضعية الستلقاء عىل الجانب مع إبقاء  ن مغناطيسي �ن يجب أن يستلقي المريض داخل جهاز تصوير رن�ي
ي وضع مستقيم. الرأس �ن

ي جهاز الفحص أوًل، وذلك  ي المريض �ض طراف السفلية، يوىص بوضع سا�ق  مالحظة: عند فحص الأ
للحد من مخاطر إضعاف مغناطيس الغرسة.

■

¨ موافق وضع التشغيل
ي "وضع التشغيل العادي فقط". وامر المتسلسلة �ن قم بتشغيل الأ

مالحظة:  بحد أقىص 3.2 واط/كجم لمسح الرأس، و2.0 واط/كجم لمسح كامل الجسم

■
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