Having an X-Ray
An x-ray takes pictures of the inside of your body so that your doctor can
check bones or organs for problems. The test is safe, quick and painless.
The type of x-ray you have will depend upon the area being looked at
and why.
If you are pregnant, or think you might be, tell the staff before the
test.

To Prepare
You may need to remove clothing with metal parts, snaps or zippers. You
may also need to remove jewelry or eyeglasses. You may be asked to
wear a hospital gown.

During the Test
You may be given a heavy apron to protect other parts of your body from
exposure to the x-rays.
Staff will help position you for the test, then move behind a wall.
You may be told to hold your breath or to not move for a short time.
Movement can cause the pictures to be blurry.
Most x-rays only take a few minutes.

After the Test
Test results will be sent to your doctor. Your doctor will discuss the
results with you.
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Chụp Quang Tuyến X
Chụp quang tuyến X là chụp hình ảnh bên trong cơ thể của quý vị để
bác sĩ kiểm tra các vấn đề về xương hoặc bộ phận trong nội tạng. Thử
nghiệm này an toàn, nhanh chóng và không đau đớn. Kiểu chụp quang
tuyến X mà quý vị có được sẽ tùy thuộc vào lý do và vùng cần xem xét.
Nếu quý vị có thai hoặc nghi ngờ có thai, xin nói cho nhân viên biết
trước khi thử nghiệm.

Chuẩn bị
Quý vị cần cởi quần áo có kim loại, vòng hoặc phẹc-mơ-tuya. Quý vị
cũng cần tháo đồ trang sức hoặc mắt kính. Quý vị có thể được yêu cầu
mặc áo choàng bệnh viện bệnh nhân.

Trong khi thử nghiệm
Quý vị được trao tấm chắn bảo vệ các bộ phận khác của cơ thể để không
bị quang tuyến X.
Nhân viên sẽ đặt quý vị đúng tư thế cho thử nghiệm, sau đó họ đi ra phía
sau bức vách. Quý vị có thể được yêu cầu nín thở hoặc đứng im trong
một thời gian ngắn. Chuyển động có thể là làm cho hình ảnh bị run.
Phần lớn chụp quang tuyến X chỉ mất vài phút.

Sau khi thử nghiệm
Kết quả thử nghiệm sẽ được gửi đến bác sĩ của quý vị. Bác sĩ sẽ bàn thảo
kết quả cùng quý vị.
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