ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 24 SAATLİK pH
MONİTORİZASYONU UYGULAMASI
-

FR-HYE-04-420-02

24 saatlik pH monitorizasyonu gastroözefageal reflu tanısında en doğru sonucu veren, en
güvenilir veren testtir. Bu testin uygulanması sırasında;

-

Çocuğunuzun burnundan takılarak yemek borusunun belli bir hizasına yerleştirilen ve 20–24 saat
boyunca buradaki asit miktarını ölçen bir cihaz takılır (pHmetre cihazı )

-

1 gün süreyle hastanede kalmanız gereklidir.

-

Sağlıklı ölçüm için cihaz çocuğunuzun burnunda tespit edilen noktada yer değiştirmeden
kalmalıdır.

-

Takılan cihazın yerinde kayma olması halinde ise tetkik yanlış sonuç vermektedir.

-

İşlemin bilinen bir zararı yoktur.

-

Cihaz takılı olduğu süre içinde çocuğunuzun günlük yemek ve hareketlerinde herhangi bir
kısıtlama yapılmamalıdır.

-

Test süresince çocuğunuza asitli- gazlı, çok soğuk ve sıcak besinler yedirmeyiniz.

-

Cihazın üstündeki düğmeler:
-

Yatak düğmesi: çocuğunuz yatağa yatarken bu düğmeye basınız. Bu düğmeye
basıldığında cihazın ekranında “YATMA” yazısı belirir. Çocuğunuzun yattığı süre
boyunca cihazın ekranında “YATMA” yazdığını kontrol ediniz. Çocuğunuz ayağa
kalktığında ise aynı düğmeye tekrar basınız ve ekranda “KAYIT” yazınsı görünüz. Bu
cihazın normal( çocuk ayakta iken) kayıt halidir.

-

Yemek düğmesi: Çocuğunuz yemek yemeye (yeme, içme) başladığında bu düğmeye
basınız ve ekranda “ YEMEK YİYOR” yazısını görünüz. Yemek bittiğinde ise tekrar
basınız. Ekranda “KAYIT” yazısı çıktığını kontrol ediniz.

-

Olay düğmesi: Çocuğunuzda reflu ile ilişkili bir şikâyet, belirti ( kusma, öksürük,
tıkanma gibi) olduğunda BİR KEZ bu düğmeye basınız. Cihaz takılı bulunduğu süre
boyunca gözlemlediğiniz her şikâyette olay düğmesine bir kez basınız.
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-

İlaç düğmesi: Cihaz takılı iken çocuğunuza herhangi bir ilaç verirseniz bu düğmeye
BİR KEZ basınız. Her ilaç verişinizde düğmeye tekrar basınız.

-

Herhangi bir sorununuz olduğunda klinikte nöbetçi doktor ve hemşirelere haber veriniz.
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