ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﮑﻦ PET/CT
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آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎی �ﯿﻤﺎر
ً
 -۱رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ�ﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ  ۶ﺳﺎﻋﺖ )ﻧﻮﺷﯿﺪن آب در
ا�ﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.

ً
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﮑﻦ.
 -۲ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ورزش ﺳﻨﮕﯿﻦ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ و

 -۳رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬا�ﯽ �ﺮ �ﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺎن� ،ﺮﻧﺞ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ورﻣﯿﺸﻞ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و آﺟﯿﻞ) .ﻃﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از

اﺳﮑﻦ(
ﺗﻮﺟﻪ  :۱ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﮐﺮه ،ﻟﺒﻨ�ﺎت و ﺳﺎﻻد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ  :۲ﺟﻮﯾﺪن آداﻣﺲ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﮑﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۴ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی راد�ﻮﻟﻮژی CT ،اﺳﮑﻦ ،MRI ،ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ،
اﺳﮑﻦ �ﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ ای و ﯾﺎ  PET/CTﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد �ﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ :ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬ�ﺮش را از �ﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﻤﻮده

و از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎ�ﯿﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن �ﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻇﻬﺮ �ﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰی
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎ�ﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﻏﺬا
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه �ﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻇﻬﺮ اﺳﺖ ،ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای �ﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰی ﻧﻤﺎ�ﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻘﺮر �ﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺨﺶ  ۶ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ�ﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۴-۶ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دارو ﻣﻤﻨﻮع
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ در روز اﺳﮑﻦ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎ�ﯿﺪ.

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﯿﺪ
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