PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

MRI-માગદિશત તન બાયો સી
આ મા હતી તમને તમારા તનની મે ે ટક રે ઝોન સ ઇમેજ ગ (MRI) માગદિશત બાયો સી માટે તૈયાર
થવામાં મદદ કરશે.

તમારી તન બાયો સી િવશે
તમારા રે ડયોલોિજ ટે (એવા ડૉ ટર જેઓ ઇમેજ-ગાઇડે ડ ોસીઝરમાં િન ણાત છે ) ભલામણ કરે લ છે કે
તમારે MRI-માગદિશત તન બાયો સી કરાવવાની રહે શે. કે સરનું પરી ણ કરવા તમારા તનમાંથી પેશીના
સે પલ લેવા માટે તનની બાયો સી કરવામાં આવે છે .
બાયો સી માટે સૌ પહે લા તમારા તનનો ચો સ ભાગ શોધી કાઢવા તમારે MRI કરાવવાનું રહે શે. MRI
એક એવું પરી ણ છે જે તમારા શરીરની અંદરના ભાગોના િચ ો લેવા મજબૂત ચુંબકીય ે ોનો ઉપયોગ કરે
છે .
એક વાર બાયો સીનો ભાગ મળી ય પછી તમારા રે ડયોલોિજ ટ એક પાતળી સોય તમારા તનમાં દાખલ
કરશે. તે પેશી અથવા કોષોનો એક નમૂનો બહાર કાઢશે. યારબાદ કે સર માટે આ નમૂનાની તપાસ કરવામાં
આવે છે . તમારી બાયો સી પછી તમારો મેમો ામ કરવામાં આવશે.
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તમને નીચે દશાવેલમાંથી કોઈ ડવાઈસ મૂકેલ હોય તો 646-227-2323 પર
કોલ કરો. MRI કરાવવું તમારા માટે સુરિ ત ન પણ હોઈ શકે .
પેસમેકર
ઓટોમે ટક ઇ લા ટે બલ કા ડયોવા યુલર-ડે ફિ લેટર (AICD)
ે ટ ટી યુ એ સપા ડર
એ યુરીઝમ િ લપ
MRI તમારા માટે સુરિ ત નથી, તો તમારા ડૉ ટર બી
MRI િવશે તમને

તમારી

બી

કોઈ

કોઈ પરી ણનો આદેશ આપશે. તમારા

ો હોય તો તમારા ડૉ ટરની ઓ ફસને કોલ કરો.

યા પહે લા

તમારા MRI માટે તૈયાર થવું
તમને કોઈ મે ડકલ ઇ લા ટ કે ડવાઈસ મૂકેલ છે , તો એના ચો
ડૉ ટરે એ મૂ યું છે એને પૂછો. તમારા MRI પહે લા
એ કરાવી શકશો નહ .

સ નામ અને ઉ પાદક માટે જે

આ મા હતી તમારી પાસે નથી, તો તમે એ દવસે

MRI ના દવસે તમારે તમારો ચહે રો નીચે પેટ તરફ રાખીને તમારા હાથ તમારા માથા ઉપર રહે તેમ
લગભગ 1 કલાક સુધી રહે વાનુ થશે. તમારા તનને ટે બલમાં કુ શન વાળા હોલની અંદર ફીટ કરવામાં
આવશે. તમને લાગે કે આ રીતે િ થર બેસી રહે વાથી તમને અ વ થતા લાગશે અથવા તમે સાંકડી
કે નાની જ યામાં રહે વાથી ગભરાતા હોવ તો એ પહે લા તમારા ડૉ ટર અથવા નસને વાત કરો. તેઓ
તમને વધારે આરામદાયક અનુભવવામાં મદદ કરે એવી દવાઓ લખી આપશે.
તમારી વચા પર મે ડકે શન પેચ લગાવેલ હોય તો તમારા MRI પહે લા એને દૂર કરવાની જ ર પડી
શકે છે . આ એટલા માટે કારણ કે પેચમાં રહે લ મેટલ તમારા MRI દરિમયાન ગરમ થઈ શકે છે અને તમને
દઝાડી શકે છે . ખાતરી કરો કે તમારા MRI પછી લગાવવા માટે તમારી પાસે વધારાના મે ડકે શન પેચ છે .

તમારી વચા ઉપરથી ઉપકરણોને દૂર કરો
તમે તમારી વચા પર નીચેનામાંથી કોઈપણ ઉપકરણો પહે રેલા હોય તો, ઉ પાદક તમને તમારા કે ન
અથવા કાયવાહી પહે લાં તેને દૂર કરવાની ભલામણ કરે છે :
સતત લુકોઝ મોિનટર (સી એમ)
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ઇ યુિલન પંપ
તમારે તમારા ઉપકરણને બદલવાની જ ર હોય તે તારીખની ન ક તમારી અપોઇ ટમે ટના શે ૂલ િવશે
તમારા આરો યસંભાળ દાતા સાથે વાત કરો. ખાતરી કરી લો કે તમારી પાસે તમારી કે ન અથવા
યા
પછી ચાલુ કરવા માટે તમારી સાથે એક વધારાનું ઉપકરણ છે .
તમને ખાતરી ન હોય કે તમા ં ઉપકરણ બંધ હોય યારે તમારા લુકોઝનું સંચાલન કે વી રીતે કરવું,
હે થકે ર દાતા સાથે વાત કરો જે તમારી િનમણૂક પહે લાં તમારી ડાયાિબટીસ સંભાળનું સંચાલન કરે છે .

રાહત આપતી કસરતોની

ેિ ટસ કરો.

MRI મશીન કે ન દરિમયાન બહુ મોટો અવાજ કરે છે . આ વી ડયો રાહત આપતી કસરતો દશાવે છે જેની
ેિ ટસ તમે તમારા MRI પહે લા કરી શકો છો. વધુ હળવાશનો અનુભવ કરવા તમે તમારા કે ન દરિમયાન
આ કસરતો કરી શકો છો.
Please visit www.mskcc.org/gu/cancer-care/patienteducation/magnetic-resonance-imaging-mri to watch this video.

તમારા MRI પહે લા ઇ જે શનો
કો ટા ટ ડાઈ
કો ટા ટ ડાઈ એવા િવશેષ રંગ છે જે તમારા ડૉ ટર માટે તમારા શરીરમાં ફે રફારોને વાનું કામ વધુ સરળ
બનાવે છે . તમને તમા ં IV કો ટા ટ આપવા તમારા નસ અથવા રે ડયોિલિજ ટ તમારા હાથમાં એક
ઇ ટાવીનસ (IV) લાઈન દાખલ કરશે.
ભૂતકાળમાં કો ટા ટથી તમને રએ શન આવેલ હોય તો તમારા ડૉ ટર અથવા નસને કહો.

તનપાન
તમારા ડૉ ટર અથવા નસ તમને પૂછશે કે શું તમે સગભા છો અથવા તમને લાગે છે કે તમે સગભા બનવાના
છો.
તનપાન કરાવતી વખતે કો ટા ટ લેવું સલામત છે . કે ટલાક લોકો કો ટા ટ લીધા પછી 24 કલાક સુધી
તનપાન નહ કરાવવાનું પસંદ કરતા હોય છે . તમે તનપાન કરાવતા હોવ તો તમારા િવક પો િવશે
તમારા ડૉ ટર સાથે વાત કરો.

તમારી

યાનો દવસ
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યાદ રાખવાની બાબતો
તમારા MRI ના સમય અને થળ માટે તમા ં િ ટે ડ રમાઇ ડર તપાસો. કૃ પા કરીને તમારી
અપોઈ ટમે ટ સમયના 1 કલાક પહે લા આવી ઓ.
તમે તમારી વચા પર મે ડકે શન પેચ રાખતા હોવ તો બીજુ ં વધારાનું એક પેચ તમારી સાથે લાવો.
તમને રાહત અનુભવવામાં મદદ કરવા
60 િમિનટ પહે લા એ લઈ લો.

તમારા ડૉ ટરે દવા લખી આપી છે , તો તમારા MRI ના 30 થી

શું અપે ા રાખવી
યારે તમે આવો
કે િનંગ િવ તારમાં જતા પહે લા તમારે હોિ પટલનો ગાઉન પહે રી લેવાનો રહે શે. સલામતીના કારણોસર તમારે
તમારા કપડાં, ે ડટ કાડ અને અ ય કોઈપણ વ તુઓ (જેમ કે તમારો ફોન, ઘરે ણાં, િસ ાઓ અને ચ મા
વગેરે) લોકરમાં મૂકવાના રહે શે. આ એટલા માટે કારણ કે જેમાં મેટલ હોય એવી નાની એવી વ તુ પણ ચુંબક
તરફ ખચાઈ શકે છે . આ ચુંબક તમારા સેલ ફોન અને ે ડટ કાડને પણ નુકસાન કરી શકે છે .
તમારા ટે કનોલો

ટ તમને કે િનંગ મ તરફ લઈ જશે અને MRI ટે બલ પર આવવામાં તમને મદદ કરશે.

MRI મશીન િવશાળ, ડોનટ આકારનું ચુંબક હોય છે . કે ન દરિમયાન તે ઘરઘરાટ જેવો બહુ મોટો અવાજ કરે
છે . તમારા ટે કનોલો ટ સંગીત સાંભળવા માટે તમને ઈયર લ સ અથવા ઈયરફોન આપશે. તમારે તમારા
પેટ તરફ ચહે રો રાખીને અને તમારા હાથ માથા ઉપર રાખીને આડા પડવાનું રહે શો.

તમારી

યા દરિમયાન

એક વાર તમે MRI ટે બલ પર આરામદાયક િ થિતમાં આવી ઓ પછી તમારા ટે કનોલો ટ મશીનના
ચુંબકીય ભાગને અંદર સરકાવશે અને કે ન શ કરશે. કે નની સમ
યા દરિમયાન તમે તમારા
ટે કનોલો

ટ સાથે વાત કરી શકશો.

િ થર રહે વું અને સામા ય રીતે ાસો છવાસ લેવા એ અગ યનું છે . તમારા કે ન દરિમયાન તમે ઈ છો તો
તમારી રાહત આપતી કસરતો કરી શકો છો.
ફોટો લઈ શકાય એ માટે તમારા તન(નો)ને દબાવવામાં આવશે. આ ફોટો તમારા રે ડયોિજ ટને બાયો સી
કરવા માટે જ રી ભાગ શોધી કાઢવામાં મદદ કરશે.
ટે બલને MRI મશીનમાંથી બહાર ખચી લેવામાં આવશે. આ
યા દરિમયાન તમને MRI મશીનમાં અંદર
અને બહાર લઈ જવામાં આવશે. તમારા રે ડયોલો ટ તમારા તનમાં બાયો સી કરવાનો ભાગ શોધી લે તે
પછી તેઓ તમારા તનની અંદર લોકલ એને થે ટક (શરીરના કોઈ ભાગને ખોટો પાડવાની દવા) નું એક
ઇ જે શન (શોટ) આપશે.
4/5

એ ભાગ ખોટો થઈ ગયા પછી, તમારા રે ડયોલો ટ તમારા તનમાં એક નાનકડો કાપો (સિજકલ કટ) મૂકશે
અને એની અંદર એક પાતળી સોય દાખલ કરશે. તે પેશી અથવા કોષોના નમૂના બહાર કાઢશે. આ નમૂનાને
કે સરના કોષોની તપાસ કરવા માટે પેથોલો

િવભાગને મોકલવામાં આવશે.

તમારા ડૉ ટરને બાયો સી કરવાનો ભાગ ઓળખવામાં મદદ મળે એ માટે તમારા રે ડયોલો

ટ તમારા

કાપાના ભાગ પર માકરથી એક નાનકડું િનશાન કરશે. તમે આ માકરને અનુભવી નહ શકો. તમારા
રે ડયોલો ટ યારબાદ તમારા કાપા ઉપર Steri-Strips T M (પેપર ટે પના પાતળા ટુ કડા) મૂકશે.
તમારી

તમારી

યામાં 30 થી 60 િમિનટનો સમય લાગશે.

યા પછી

તમારી
યા પછી, તમારો બાયો સી પછીનો મેમો ામ કરવામાં આવશે. તમારા મેમો ામ પછી તમારા
ટે કનોલો ટ તમારી Steri-Strips ની ઉપર એક બે ડે જ મૂકશે.
તમારી બાયો સી માટે ના શરીરના ભાગની કે વી રીતે સાર-સંભાળ લેવી તે અંગેની સૂચનાઓ માટે તમારી
નસ તમને એક ોત Caring for Yourself After Your Image-Guided Breast Biopsy
(https://140.163.1.152/cancer-care/patient-education/caring -yourself-afterimag e-g uided-breast-biopsy) આપશે.
તમારા બાયો સીના પ રણામો માટે તમારા રે ડયોલો ટ 3 થી 5 કામકા દવસમાં તમને બોલાવશે.
તેઓ તમારા ડૉ ટરને પણ એક રપોટ મોકલી આપશે. તમારા ડૉ ટર તમારી બાયો સીના પ રણામોનો
ઉપયોગ તમારી સારવારનું આયોજન કરવામાં સહાયતા માટે કરશે.
If you have any questions, contact a member of your healthcare team directly.
If you're a patient at MSK and you need to reach a provider after 5:00 PM ,
during the weekend, or on a holiday, call 212-639-2000.
For more resources, visit www.mskcc.org /pe to search our virtual library.
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