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சாய்வுேமைச பrேசாதைன

இந்தப் பrேசாதைனயின் உத்ேதச 
அபாயங்கள் / சிக்கல்கள் என்ன? 
இது மிகவும் பாதுகாப்பான பrேசாதைனயாகும். 
ஆயினும், பrேசாதைனயால் பின்வருவன ேநரலாம்: 
மயக்க உணர்வுக்குப் பதிலாக நீங்கள் உண்ைமயாகேவ 
மயக்கமைடயக்கூடும். அவ்வாறு நீங்கள் 
மயக்கமைடந்தால், உங்கைளக் கிைடநிைலயில் படுக்க 
ைவப்ேபாம். இதன்வழி உடல் தானாகேவ 
மயக்கத்திலிருந்து மீளும். சில சமயங்களில், நீங்கள் 
விைரவில் குணமைடவதற்காக இரத்த நாளத்தின் 
வழியாகத் திரவம் ஏற்றுேவாம். அவ்வப்ேபாது, நீங்கள் 
விைரவில் குணமைடவதற்காகச் சில மருந்துகள் 
தரப்படும். 
மயக்கத்தால் வாந்தியும் குமட்டலும் ஏற்படலாம். 
எனேவ, பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் குைறந்தது 6 
மணிேநரத்திற்குச் சாப்பிடவும் குடிக்கவும் கூடாது. 
“ஐேசாபிரனலின்” மருந்தால் ேவகமான 
இதயத்துடிப்புடன் ெதாடர்புைடய பிரச்சைனகள் 
ேநரலாம். ஆனால், ஆபத்தான பிரச்சைனகள் ேநர்வது 
அrது. இத்தைகய பிரச்சைனகள் எழுந்தால் சிகிச்ைச 
அளிப்பதற்கு மருத்துவர் உடன் இருப்பார். மாரைடப்பு 
அல்லது பக்கவாதம் ேபான்ற கடுைமயான 
பிரச்சைனகள் ேநர்வது மிகமிக அrது. 

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது ெதrயவரும்? 
சாய்வுேமைச பrேசாதைனயின் முடிவுகளும், 
உங்களுக்கான அடுத்த கட்ட சிகிச்ைசயும், உங்கள் 
மருத்துவருடனான அடுத்த ெவளிேநாயாளி 
சந்திப்பின்ேபாது கலந்து ேபசப்படும். 
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சாய்வுேமைச பrேசாதைன என்பது 
என்ன? 
மயக்கம் ஏன் ஏற்படுகிறது என்பைதச் சாய்வுேமைச 
பrேசாதைன கண்டறிகிறது. உடலின் கட்டுப்பாட்டு 
இயக்கம் மிைகயான பதில்விைனையத் தூண்டும்ேபாது 
சாதாரண மயக்கம் ஏற்படுகிறது. இது “ெவெசாேவகல் 
சின்ேகாப்” அல்லது “நியூேராகார்டிேயாஜினிக் சின்ேகாப்” 
என்றும் அைழக்கப்படுகிறது. 

இத்தைகய பதில்விைனயால் இரத்த அழுத்தம் 
ெவகுவாகக் குைறந்து விடுகிறது. சில அrய 
சம்பவக்களில், இதயத்துடிப்பு ெவகுவாக 
ெமதுவைடந்து, சிலர் மயக்கமைடகின்றனர் அல்லது 
சுயநிைனைவயும் இழந்துவிடுகின்றனர். 
மயக்கமைடயும் ஒருவர் படுத்திருந்தால், சிகிச்ைச 
இல்லாமேலேய உடலால் சrெசய்துெகாள்ள முடியும். 

இந்தப் பrேசாதைனயில் மூன்று கூறுகள் உள்ளன. 
உடற்பாங்கு இரத்த அழுத்தப் பrேசாதைன, 
கழுத்ெதலும்பு உட்புைழ நீவும் பrேசாதைன மற்றும் 
சாய்வுேமைச பrேசாதைன. 

சாய்வுேமைச பrேசாதைன மயக்கத்ைதத் தூண்டும் 
வைகயில் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்வழி, 
பிரச்சைனக்கான காரணத்ைத நாங்கள் 
உறுதிப்படுத்தவும், உண்ைமயில் என்ன நடக்கிறது 
என்பைதக் கண்டறியவும் முடியும். 

மயக்கங்கள் 
சாதாரணமான மயக்கங்கள் ஆபத்தில்லாதைவ. 
ஆனால், கீேழ விழுந்து காயமைடயக்கூடிய ஆபத்தான 
சூழ்நிைலகளில் மயக்கம் ஏற்படுவது ஆபத்தானது. 

இந்தப் பrேசாதைனயின் ேநாக்கம் என்ன?
நீங்கள் சாதாரணமாக மயக்கமைடயும் ேபாக்ைகயும், 
அதைனத் தூண்டும் காரணிகைளயும், மயக்கத்திற்கான 
அடிப்பைட காரணத்ைதயும் அைடயாளம் காண இந்தப் 
பrேசாதைன பயன்படுகிறது. குைறவான இரத்த 
அழுத்தம், ெமதுவாக இதயத்துடிப்பு அல்லது 
இரண்டுேம மயக்கத்திற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். 

நான் எதிர்பார்க்க ேவண்டியைவ என்ன?
இந்தப் பrேசாதைன ஊடுருவல் இல்லாத இதய 
ஆய்வுக்கூடத்தில் ெசய்யப்படுகிறது. பrேசாதைனக்காக 
இரவில் மருத்துவமைனயில் தங்கியிருக்க ேவண்டிய 
அவசியமில்ைல. 

பrேசாதைனக்குத் தயார்ப்படுத்துவதற்கும் ெசய்து 
முடிப்பதற்கும் சுமார் ஒன்றைர மணிேநரம் எடுக்கும். 
பrேசாதைனயின்ேபாது உங்களது இதயத்துடிப்பு, இரத்த 
அழுத்தம், இதய மின்துடிப்பளவு (ECG) ஆகியவற்ைறத் 
ெதாழில்நுட்பர்களும் மருத்துவரும் கண்காணிப்பார்கள். 
பrேசாதைனக்கான மருந்ைத ஏற்றுவதற்காக, உங்கள் 
ைகயிலுள்ள இரத்த நாளத்தில் ஒரு சிறிய பிளாஸ்டிக் 
குழாய் ெசருகப்படும். 

உங்களுக்கு முதலில் உடற்பாங்கு இரத்த அழுத்தப் 
பrேசாதைனயும், அதைனத் ெதாடர்ந்து கழுத்ெதலும்பு 
உட்புைழ நீவும் பrேசாதைனயும் ெசய்யப்படும். 

உடற்பாங்கு இரத்த அழுத்தப் பrேசாதைன 
நீங்கள் படுத்திருக்கும் நிைலயிலிருந்து சடாெரன 
எழுந்து நிற்கும்படி கூறப்படும். நீங்கள் எழுவதற்கு 
முன்பும் பின்பும் இரத்த அழுத்தம் பதிவு ெசய்யப்பட்டு, 
இரத்த அழுத்தம் ெவகுவாகக் குைறந்ததா என்பது 
கவனிக்கப்படும். 

கழுத்ெதலும்பு உட்புைழ நீவும் பrேசாதைன 
கழுத்ெதலும்பு உட்புைழ கழுத்தின் ேமற்பகுதியில் 
அைமந்துள்ளது. இதில் அழுத்தத்ைத உணரும் தன்ைம 
உள்ளது. உட்புைழைய நீவும்ேபாது இதயத்துடிப்பு 
ெவகுவாகக் குைறந்து, மயக்கம் தூண்டப்படும். ஒரு 
சமயத்தில் ஒரு பக்கத்தில் மட்டுேம நீவப்படும். 
முதலில், 70 டிகிr ேகாணத்தில் சாய்க்கப்பட்ட 
படுக்ைகயில் கிைடநிைலயில் படுத்திருக்கும்ேபாது 
நீவப்படும். 

ேமற்காணும் இரு பrேசாதைனகளுக்குப் பிறகு எல்லாம் 
சீராக இருந்தால், சாய்வுேமைச பrேசாதைன 
ெசய்யப்படும். 

சாய்வுேமைச பrேசாதைன 
நீங்கள் 60 டிகிr ேகாணத்தில் சாய்க்கப்பட்ட ேமைசயில் 
அைர மணிேநரம் படுத்திருக்கேவண்டும். அதற்குப் 
பிறகு எல்லாம் சீராக இருந்தால், “ஐேசாபிரனலின்” 
என்ற மருந்து இரத்த நாளத்தின்வழி ெதாடர்ந்து 
ஏற்றப்படும். மருந்து ஏற்றப்படும்ேபாது உங்கள் இதயம் 
கடுைமயாகவும் ேவகமாகவும் துடிப்பைத உணர்வர்கள். 
இந்த மருந்து உைளச்சலாலும் உடற்பயிற்சியாலும் 
இதயத்துடிப்பில் ஏற்படும் விைளவுகைள உண்டாக்கும் 
என்பதால் இது வழக்கமானது. ஐந்து நிமிடங்களுக்கு 
ஒருமுைற மருந்தின் அளவு கூட்டப்படும். பதிைனந்து 
நிமிடங்களுக்குப் பிறகு பrேசாதைன நிைறவுறும். 
மருந்து ஏற்றப்படுவதும் நிறுத்தப்படும். மருந்தின் 
விைளவுகள் சில நிமிடங்களில் நீங்கிவிடும். 

இந்தப் பrேசாதைனயின்ேபாது மயக்கம் 
தூண்டப்பட்டிருந்தால், உங்களுக்கு மயக்கமாக 
இருக்கலாம். கடுைமயான சூழ்நிைலகளில், 
முழுைமயாக மயக்கமைடயலாம் அல்லது குமட்டல் 
ஏற்படலாம். நீங்கள் மயக்கமைடயப் ேபாவதற்கான 
ெதளிவான அறிகுறிகள் ெதrந்தால், நாங்கள் சாய்ைவ 
ேநராக்கி, உங்கைளக் கிைடநிைலயில் படுக்கச் 
ெசய்ேவாம். கிைடநிைலயில் படுத்திருக்கும்ேபாது 
உடலால் தானாகச் சrெசய்துெகாள்ளமுடியும் 
என்பதால் மயக்கம் ெபரும்பாலும் விலகிவிடும். 
அவசியமாயின், மயக்கத்திலிருந்து நீங்கள் குணமைடய 
மருந்துகள் தரப்படலாம். 

சாய்வுேமைச பrேசாதைனக்குத் 
தயார்ப்படுத்துதல் 
1. பrேசாதைன ெசய்வதற்கு வசதியாக, 

ேமல்சட்ைடயும் கால்சட்ைடயும் அணிந்து வரவும். 
2. மருத்துவர் ேவறுவிதமாகக் கூறியிருந்தாெலாழிய, 

நீங்கள் வழக்கமாக உட்ெகாள்ளும் மருந்துகைளப் 
பrேசாதைனக்குமுன் உட்ெகாள்ளலாம். 

3. பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் குைறந்தது 6 
மணிேநரத்திற்குச் சாப்பிடவும் குடிக்கவும் கூடாது. 

4. உங்களுக்கு இதற்குமுன் பக்கவாதம் 
ஏற்பட்டிருந்தால் அல்லது கழுத்திலுள்ள இரத்த 
நாளங்களில் பிரச்சைனகள் இருந்தால், தயவுெசய்து 
உங்கள் மருத்துவrடம் அல்லது ெதாழில்நுட்பrடம் 
ெதrயப்படுத்தவும். 


