PREPARACIÓ DE LES PROVES A MEDICINA NUCLEAR
PET/TC CARDIOLÒGIC (18F-FDG)

1. Dejú.

SI

X

NO

· ANOTACIONS:

Aquesta prova es realitza sempre en dejú. Quan l'estudi es
programa en hores de la tarda rebrà informació de fins a quina
hora pot menjar. Aquest requisit és fonamental per a la qualitat
de l'estudi. Ara bé, tingui en compte que es pot beure aigua
tantes vegades com vulgui abans de fer l'estudi.

2. Preparació prèvia a la realització de la prova.
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X
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· ANOTACIONS:

És important no realitzar activitat física intensa abans de fer la
prova. Alguns dies abans de fer la prova, rebrà una trucada
telefònica amb informació pertinent a una dieta especial que
haurà de fer tres dies abans de la realització de la prova. En el
cas de pacients diabètics, aquesta preparació es farà d'una altra
manera. En tot cas, rebrà informació personalitzada i adequada
a les seves necessitats. El seguiment de la dieta és un requisit
fonamental per l'èxit d'aquest estudi.
IMPORTANT: Abans de rebre la dosis, si vostè és dona i pot
estar embarassada o està alletant, ha de comunicar-ho.
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3. Duració de la prova.

SI

NO

· ANOTACIONS:(Quina estona estaré? Fins quan triga, hores/dies?)

El temps de durada de la prova és variable. La estada mínima al
servei

de

Medicina

Nuclear

per

realitzar

una

PET

TC

CARDIOLÒGICA és d' aproximadament 2:00 hores. Durant
aquest temps, haurà d'estar sol en una habitació per a vostè.
Els professionals atendran totes les seves necessitats.

4. Precaucions després de realitzar la prova.
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X
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· ANOTACIONS:(Radioprotecció)

Un cop acabada la prova, li recomanem que durant tota la resta
del dia begui aigua abundant. També buidar la bufeta amb més
freqüència durant el mateix dia de la prova.
Recomanem evitar el contacte directe prolongat amb nens i
embarassades durant el dia de la prova.

