
©டான் ேடாக் ெசங் மருத்துவமைன, சிங்கப்பூர் 2020. அைனத்து 
உrைமகளும் பாதுகாக்கப்பட்டைவ. எல்லா விவரங்களும் மார்ச் 2020 
நிலவரப்படி சrயானைவ. இந்த ஆவணத்தின் எந்தெவாரு பகுதியும் 
டான் ேடாக் ெசங் மருத்துவமைனயிடம் முன் அனுமதி ெபறாமல் 
மறுபதிப்பு ெசய்யப்படேவா, நகெலடுக்கப்படேவா, திrத்து 
ெதாகுக்கப்படேவா, தழுவப்படேவா, விநிேயாகிக்கப்படேவா, வர்த்தக 
rதியில் பயன்படுத்தப்படேவா, காட்சிக்கு ைவக்கப்படேவா அல்லது 
தரவுத்தளத்தில், பயன்படுத்தக்கூடிய ேகாப்புத்தளத்தில் பத்திரப்படுத்தி 
ைவக்கப்படேவா அல்லது ஏேதனும் வடிவத்தில் அனுப்பப்படேவா 
கூடாது. இந்த ஆவணத்தில் உள்ள எல்லா விவரங்களும் கூறுகளும் 
தகவலளிக்கும் ேநாக்கத்திற்கானைவ மட்டுேம. உங்களது ெசாந்த 
மருத்துவர் அல்லது மற்ற மருத்துவ நிபுணர்கள் அளிக்கும் 
ஆேலாசைனக்கு இவற்ைற மாற்றாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

மாடி 3 TTSH மருத்துவ நிைலயம் 
• இதய சிகிச்ைச நிைலயம் 
• 3A (இதய சிகிச்ைச, இதய 
அைசவியக்கச் ேசைவகள், இதய 
மறுவாழ்வு உடற்பயிற்சிக்கூடம்) 

• 3B (இதய ஏட்rயம், இதய படெமடுப்பு 
நிைலயம்)

 
மாடி 3 அவசர சிகிச்ைசப்பிrவு (A&E) 

கட்டடம் 
• இதய ஊடுருவல் ஆய்வுக்கூடம் 

ெதாடர்புக்கு: 

6537 7000 (அைனத்து முன்பதிவுகளுக்கும்) 

Scan the QR Code with your smart phone to 
access the information online or visit 

https://www.ttsh.com.sg/Patients-and-Visitors/

Medical-Services/Cardiology/Pages/default.aspx

ெநஞ்சுக்கூடு மின்ெனாலி இதய 
வைரவு பrேசாதைன (TTE)

TTE பrேசாதைனக்குத் தயார்ப்படுத்துதல் 
1. தனித்தனி ேமல்சட்ைடயும் கால்சட்ைடயும் 

அணிந்துெகாண்டு வரவும். 
2. நீங்கள் தினமும் உட்ெகாள்ளேவண்டிய மருந்துகள் 

இருந்தால், வழக்கம்ேபால உட்ெகாள்ளலாம். 
3. பrேசாதைனக்கு முன்பாக வழக்கம்ேபால 

சாப்பிடலாம், குடிக்கலாம். 

உத்ேதச அபாயங்கள் என்ன? 
TTE பrேசாதைனயில் பயன்படுத்தப்படும் ஊெடாலி 
படெமடுப்பு மிகவும் பாதுகாப்பானது. இதனால் விபrத 
விைளவுகள் ேநர்ந்ததில்ைல. கர்ப்பிணி ெபண்களின் 
கருவிலுள்ள குழந்ைதகைளப் படெமடுப்பதற்காக 
வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் அேத வைகயான 
ஊெடாலி பrேசாதைன இது. இதயத்ைதப் 
படெமடுப்பதற்ெகன சிறப்பாக வடிவைமக்கப்பட்ட 
ஊெடாலி கருவி இதற்குப் பயன்படுத்தப்படுவது 
மட்டுேம ேவறுபாடு. 

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது ெதrயவரும்? 
TTE பrேசாதைனயின் முடிவுகளும், உங்களுக்கான 
அடுத்த கட்ட சிகிச்ைசயும், உங்கள் மருத்துவருடனான 
அடுத்த சந்திப்பின்ேபாது கலந்து ேபசப்படும். 
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இதய சிகிச்ைசப் 
பிrவு 



ெநஞ்சுக்கூடு மின்ெனாலி இதய வைரவு 
பrேசாதைன என்பது என்ன? 
ெநஞ்சுக்கூடு மின்ெனாலி இதய வைரவு (TTE) 
பrேசாதைனயில் இதயத்தின் அைமப்புமுைறயும் 
இயக்கமும் ஆராயப்படுகிறது. இந்தப் பrேசாதைன, 
ஊெடாலிையப் பயன்படுத்தி இதயத்தின் அைசவுகைள 
நிகழ்ேநரத்தில் பல்ேவறு ேகாணங்களிலிருந்து 
படெமடுத்து, ஆராய்வுக்காகக் கணினியில் பதிவு 
ெசய்கிறது. இந்தப் படங்களின்வழி, பின்வருபவற்ைற 
நாம் பrசீலிக்க முடியும்: 
1. இதயம் வழக்கம்ேபாலத் துடிக்கிறதா 
2. இதயத்தின் அளவு வழக்கமான அளவில் உள்ளதா 
3. இதயத்தின் 4 அைடப்பிதழ்களும் சrயாக 

இயங்குகின்றனவா 
4. இதயத்தில் ஓட்ைட ேபான்ற ேவறு ஏேதனும் 

அைமப்பியல் பிரச்சைனகள் உள்ளதா 

TTE பrேசாதைனயின் ேநாக்கம் என்ன?
இதய இரத்தக்குழாய் ேநாய் உள்ளவர்களின் இதயத் 
தைசயின் நிைலையயும் இயக்கத்ைதயும் 
பrசீலிப்பதற்கு, குறிப்பாக மாரைடப்புக்குப் பிறகு 
பrசீலிப்பதற்கு, TTE பrேசாதைன பல சமயங்களில் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதய முணுமுணுப்புக்கான 
காரணத்ைதக் கண்டறிவதற்கு இந்தப் பrேசாதைன 
ெபrதும் உதவும். 

இதய முணுமுணுப்பு என்பது இதயத்தின் ஊடாகச் 
ெசல்லும் இரத்த ஓட்டத்தின் வழக்கத்திற்கு மாறான 
ஒலியாகும். இதய முணுமுணுப்பு ஆபத்தில்லாததாக 
இருக்கலாம் என்றாலும், இதய அைடப்பிதழ்களில் கசிவு 
அல்லது குறுகல் ேபான்ற இதயப் பிரச்சைனகைள இது 
குறிக்கக்கூடும். 

பின்வரும் பிரச்சைனகள் உள்ள ேநாயாளிகள், 
அவற்றுக்கான காரணங்கைள அைடயாளம் 
காண்பதற்காக TTE பrேசாதைனக்கு அனுப்பப்படலாம்: 
ெநஞ்சு வலி 
• மூச்சுத்திணறல் 
• இதயப் படபடப்பு 
• மயக்கமைடதல் 
• வழக்கத்திற்கு மாறான இதய மின்துடிப்பளவு (ECG) 
• இதய எக்ஸ்-ேர படங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறான 
இதய நிழல்கள் 

TTE பrேசாதைனயில் நான் 
எதிர்பார்க்கேவண்டியைவ என்ன? 
இந்தப் பrேசாதைன, ஊடுருவல் இல்லாத இதய 
ஆய்வுக்கூடத்தில் ெசய்யப்படும். பrேசாதைனக்குச் 
சுமார் 30 முதல் 40 நிமிடங்கள் எடுக்கும். 
பrேசாதைனக்காக நீங்கள் படுக்ைகப்பிrவில் 
தங்கியிருக்க ேவண்டியதில்ைல. பrேசாதைனக்குப் 
பிறகு நீங்கள் வடு திரும்பலாம். 

பrேசாதைனக்கு முன் 
பrேசாதைன ெசய்வதற்காக, ஆண் ேநாயாளிகளிடம் 
சட்ைடகைளக் கழற்றுமாறு ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும். 
ெபண் ேநாயாளிகள் சிறப்பு அங்கிகைள அணியுமாறு 
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படலாம். மின்ெனாலி இதய 
வைரவின்ேபாது நீங்கள் இடதுபக்கமாகப் 
படுத்திருக்கேவண்டும். 

பrேசாதைனயின்ேபாது
நீrல் கைரயக்கூடிய களிம்பு உங்கள் ெநஞ்சில் 
தடவப்படும். ைகயடக்கமான சிறிய ஊெடாலி 
பrேசாதைனக் கருவி உங்கள் ெநஞ்சின்மீது 
ைவக்கப்பட்டு, இதயத் தைசகள் படெமடுக்கப்படும். 
இதயத்தின் எல்லா பகுதிகைளயும் பார்க்கும் 
வைகயில், ெநஞ்சின் பல்ேவறு பகுதிகளிலிருந்து 
படங்கள் எடுக்கப்படும். இைடயிைடயில் “வூஷிங்” 
சத்தம் ேகட்கும். ஊெடாலி இயந்திரம் இதயத்தின் 
இரத்த ஓட்டத்ைதக் குறியிடும்ேபாது இந்த ஒலி 
ேகட்கும். ெதளிவான படங்கைள எடுப்பதற்காகக் 
கருவிைய ெநஞ்சில் அழுத்தும்ேபாது ஓரளவு 
அெசௗகrயம் ஏற்படலாம். உங்கள் இதயத்துடிப்ைபக் 
கண்காணிப்பதற்காகவும், எடுக்கப்படும் படங்கைள 
இதயத்துடிப்புன் ெவவ்ேவறு பகுதிகளுடன் 
ெபாருத்தமாக இைணப்பதற்காகவும் இதய 
மின்துடிப்பளவு மின்முைனகள் உங்கள்மீது 
ஒட்டப்பட்டிருக்கும். 

ெவளிப்புற விளக்ெகாளியின் கூெசாளி இல்லாமல் 
படங்கைளப் பார்ப்பதற்காக, TTE பrேசாதைனயின்ேபாது 
அைற வழக்கமாக இருட்டாக்கப்படும். 

இந்தப் பrேசாதைனயில் ஒருவரது 
இதயத்தின் இரத்தக்குழாய்கைளப் 
பார்க்க முடியாது. ஆனால், 
மாரைடப்பால் அல்லது ேவறு இதய 
ேநாயால் ேசதமைடந்திருக்கக்கூடிய 
இதயத் தைசகைளப் பார்க்கமுடியும்.  

TTE பrேசாதைன 
ெசய்யப்படுகிறது 

ேமல்படம்: இதய அைடப்பிதழ் இயக்கத்ைதப் 
பrசீலிப்பதற்கான நிறேமற்ற டாப்ளர். 

கீழ்படம்: ட்ைரகஸ்பிட் அைடப்பிதழில் உள்ள 
கசிைவ ஆராயும் நிறப்பட்ைட டாப்ளர். 

ெநஞ்சின் இடதுபக்கத்திலிருந்து இதயத்தின் 
4 அைடப்பிதழ்களின் ேதாற்றம் 


