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 نوارمغز چيست؟

 انساا  و  نوار مغز ثبت فعالیت الکترونیکی مغز

بارای   بررسی الگوی امواج مغازی اسات  ا    

 بیماریها ماورد  ارزیابی  ار رد مغز در بعضی از

 .اسااااااااترادی یاااااااارار میگیاااااااارد

 مغز برای چه مقاصدی درخواست ميشود؟ نوار

سار   با  شنا،      ارزیابی بیمارا  مبتال -

 گیج    سردرد 

  ااا س ساا  بیمااارا  بااا ارزیااابی  -

  ضرب  سر  وشیاری  

  ار رد مغز  اختالل درسایر شرایط  -

  بدی شدید نیاز  در بیماریهای  لیوی و -

 .   باعث اخالل  ار رد مغزی می شوند

 

 

 ؟نوار مغز چگونه انجام مي شود 

روی شخات   بار  حالیک  بیمار ننسات  یاا   در • 

را ب   الکترود ای  وچکی پرستار  خوابیدی است 

ممکااا اساات از  ل . وصاام ماای  ،ااد او  ساار

امواج  شا محم الکترود استرادی شود مخصوص در

. شوسط آنها دریافت شوند  راحتی بتوان،دمغزی ب

شوساط الکتارود آنهاا با       دریافت امواج پس از

بارروی  اذا     ماشیا پلی گراف فرستادی شدی و

 .ثبت می شوند

مغاز شک،سایا ممکاا      ،گام انجام نوار در• 

 باز ویاا  را شما بخوا د چنمهای خود است از

 ای،ک  ب  سرعت نرس بکناید و  یا بست   ،ید و

 .س عمیااااج انجااااام د یاااادیااااا شاااا،ر

 

 



 
 
 
 

 

در حاایا انجااام شساات باا  آراماای در   •

از شاما میخوا اد یارار     پرستاروضعیتی    

 . گرفتاا  و چناامهای خااود را بب،دیااد  

در حیا انجام شست آرامس خود را حرظ  •

 . نمودی و از صحبت  ارد  امت،اان نمادیاد   

در حیا انجام شست شلرا  مرای خاود را   •

 .خاموش نمادید

 سان خطردارد؟مغز برای ان انجام نوار آیا

ایا آزمایس  امال ایما بودی وفقاط گاا ی   

 شحریا   درافراد مباتال با  صارن در اثار    

 چنم  ز  و درخنا  و نور اثر متال در)مغز

 می شواند باعث( سریع یا ش،رسهای عمیج و

 .شن،  شود

 

 :مغـز  آمادگي و شرایط الزم برای انجـام نـوار  

از انجام ایا شست نگرا  نباشید زیارا درد و یاا    •

 . خ اااری متوشااا  شاااما نخوا اااد شاااد    

و ب  دلیم شاثیر بار  استرادی از روذا و یا اسپری م •

 . نتیجااااا  شسااااات مم،اااااون میباشاااااد

شب یبم از عمم سر بیمار باید با شاامپو شسات     •

بر سار  ... وا س و–از بکار برد   ر گون   ل  .شود 

 . پر یااااااااااااز نمادیااااااااااااد

در صورت مصرف داروی خاص در مورد ی ع و یاا   •

 .عدم ی ع آ  با پزش  معال  خود مناورت نمادیاد  

و نوشااب  یبام از انجاام    یهوی  –از مصرف چای  •

 . شسااااااات پر یاااااااز نمادیاااااااد  

شرشیحا یبم از انجام شست ی  وعادی ذا ا میام     •

 . نماااااااودی و ناشاااااااتا نباشاااااااید 

در صورت داشتا زیورآالت بخصوص گوشواری در  •

 . ماااااورد باااااانوا  خاااااارج نمادیاااااد  

در صااورت داشااتا سااابق  بیماریهااای مغااز و   •

 .ستداشتا نوار مغز یبلی الزامی ا ب   مرای  اعصاب

 

 تفسير نوار

شرسیر ایا نوار ا  ار منکلی است و ش،ها **

اعصاب   ای مغز و از عهدی متخصص بیماری

   ثبت می شود در الگوی امواشی . آید برمی

با   . متراوت اسات  حاالت مختلف با یکدیگر

طور مثال  دام،  و ارشران امواج الکتریکای در  

 .حالت بیداری متراوت است حالت خواب با

 :مراحل پذیرش نوار مغز

در صورت درخواست پزش  مغز و اعصاب *

روز ای چهارش،ب  و پ،  ش،ب  شهت انجاام  

مراشع  ( خانم ی،برزادی) طبق  دومنوار مغز ب  

نماودی و پاا یرش شاادی و سااپس در طبقاا   

شنم شوسط پرستار با شعییا ویت ب  انجام 

 . می رسد


