
 

PET-CT 

 בהתאם לבקשת הרופא המטפל.  PET-CTהנך מוזמן/ת לביצוע מיפוי
המיפוי מבוצע בהזרקה של חומר רדיואקטיבי ללא תופעות לוואי ידועות וברמת 

 המאושרת ע"י משרד הבריאות. סבירהקרינה 
 נועד לסריקה של כל הגוף לצורך אבחנה ו/או מעקב. ,מיפוי זה

אם יש חשש וסבירות שהנך בהריון אנא ידעי את  –ריון ו/או מניקות ינשים בה
 צוות הרפואי.הו הרופא המפנהעם הצוות. המיפוי יבוצע בתאום 

 הנחיות לבדיקה
חולה סכרת זקוק  - תרופות נלקחותואילו סכרת אם יש יש להודיע מראש  .1

 .דף הוראות לחולי סכרת(מצורף ) להכנות מיוחדות!
ביום הבדיקה יש להצטייד בפענוח + תקליטור של בדיקות הדמיה  .2

(PET/CT ,CT ,MRI ,)ח הבמיוחד בדיקות אשר בוצעו מחוץ לבי"
 סורוקה.

 שעות לפני הבדיקה, מותרת שתייה ללא סוכר. 4ום יש להגיע בצ .3
 שעות לפני הבדיקה. 24לבצע פעילות גופנית אין  .4
 ליצור קשר טלפוני לצורך קבלת מידע לגבי צום והרדמהיש  –ילדים  .5

 במקרה הצורך.

 שלבי ביצוע הבדיקה
 לקיחת אנמנזה מהמטופל או מבני משפחתו ע"י הצוות. .1
 התקנת קנולה תוך ורידית. .2
 הרדיואקטיבי. החומרת הזרק .3
 ליטר. 1 -מתן חומר ניגודי בשתייה כ .4
 דקות. 30-מיפוי כהזמן  .מבוצע כשעה וחצי לאחר ההזרקההמיפוי  .5
 שעות. 3-משך הבדיקה כ .6
 אין לצאת מהמכון לפני תום הבדיקה. .7

 .אנו משתדלים לבצע את הבדיקה בהתאם לשעת הזימון שנקבעה 

  זמן ההמתנה לבדיקה עשוי להתארך בשל קצב בדיקה שונה האופייני
 התאזר/י בסבלנות.לכל אחד מהמטופלים. אנא 

 .יש לקחת בחשבון אפשרות של עיכוב בביצוע הבדיקה 

 .תוצאות הבדיקה ישלחו לרופא המפנה 

 .יש לאשר הגעתך יום קודם ביצוע הבדיקה 

  מומלץ להצטייד בחומר קריאה, אוכל ושתייה וכן בלבוש נוח וחם
. כמו ל ימות השנה בשל המכשור הרפואי()הטמפרטורה במכון נמוכה בכ

  מתכות, סיכות ראש, תכשיטים וכדומה. להגיע ללא כן יש

ריון(, ימבוגרים )אך לא אישה בה 2ילד חייב להגיע לבדיקה בליווי זוג הורים או 
 כדי למנוע תזוזה ולקבל בדיקה מדויקת ואמינה.

  80.38-14.38ה' משעה -לשאלות נוספות יש לפנות למזכירה בימים א'

 PET-CTבדיקת 
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 לחולי סוכרת FDG-F18עם  PETהנחיות לפני ביצוע בדיקת 

  יש לקחת מנה  ,בבוקר 07:00-בביום הבדיקה,  –אינסולין קצר טווח
 שעות 5-כתתבצע הבדיקה חומר הזרקת  .בוקרה תרגילה יחד עם ארוח

 . ןלאחר מכ

 פעמיים /ת משתמשאם את/ה  –מוזרק בבוקר( אם ) אינסולין ארוך טווח
 75% לקחתאו  ,בוקרההרגילה עם ארוחת  מהמנה 50% יש לקחת - ביום

 פעם ביום. /תמשתמש את/ה מהמנה הרגילה אם

 לאכול ולחזור , להשאיר על תוכנית לילה יש - למשתמשים במשאבה
הבדיקה לשעות הבוקר יש לתכנן את לתוכנית הרגילה לאחר הבדיקה. 

 המוקדמות.

  בכדורים )לכלל החולים(טיפול: 

 הבדיקה:יום לקחת בבוקר  מותררשימת התרופות אותן 

 Metformin - (Generic) 
 Glucomin 
 Glucophage 
 Pioglitazone 
 Actos 
 Januet, Januvia 
 Eucrease 
 Jalvus 
 Onglyza4 
 Liumia 
 Bydurion 
 Byetta 
 Victoza 

 
 :לקחת בבוקר יום הבדיקה איןרשימת התרופות אותן 

 Glibetic 
 Gluben 
 Amaryl 
 Novonorm 

   
 

 בברכת בריאות שלמה                                                               
 צוות המכון לרפואה גרעינית           

 )המשך( PET-CTבדיקת 


