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Přehled příprav u zobrazovacích metod
Název
Blokáda šž
Další příprava
Kardiologie
Perfúzní
scintigrafie
nalačno + vysazení léků a potravin viz podrobnosti
myokardu
Ventrikulografie
ano
Choroby ledvin
Dynamická
hydratovat, u Captoprilového testu nalačno 4 h, vysazení léků
scintigrafie ledvin
Statická
hydratovat
scintigrafie ledvin
Choroby kostí a kloubů
Statická a fázová
scintigrafie
ano
skeletu
Vyšetření
značenými
nalačno
leukocyty
Choroby cév
Flebografie
elastické obinadlo na končetinu (při otoku)
Choroby plic
Scintigrafie plic
RTG snímek plic
perfúzní
Scintigrafie plic
ventilační
Vyšetřování lymfatických cév a lymfatických uzlin
Lymfografie
končetin
Vyšetření
s sebou mamografické snímky
sentinelové uzliny
Choroby trávícího systému
Cholescintigrafie
sebou čokoládu, nalačno viz podrobnosti
Scintigrafie jícnu
ano
nekouřit, nepít kávu a alkohol
Scintigrafie k
průkazu
nalačno
hemangiomu
Scintigrafie
lokalizace
nalačno
krvácení do GIT
Onkologie
Galliová
nalačno, laxativa viz podrobnosti
scintigrafie
Scintigrafie
ano
vysazení některých léků
MIBG

Doba vyšetření

2 - 3h
2h
1h (captopril 1h, 2h ze
2h po aplikaci)
1h za 2h po aplikaci

30min, 1.5h za 2h po
aplikaci
10min, 10min za 1h, 1h
za 3h a za 24h po
aplikaci
30min
1h
1h

1 - 5h
1 - 2h, snímky za 24h
2 - 4h
1h
2x2h ve dvou dnech
1h za 10min a 24h po
aplikaci
1h za 48h, 72h a 96h po
aplikaci
1h za 0.5h, 4h a 24h po
aplikaci
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Scintigrafie MIBI
Scintimamografie

nalačno
sebou snímky z mamografu

Tektrotyd

nalačno, hydratace, den předem lehká dieta
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Vyšetření
průchodnosti
portu pro
aplikuje indikující lékař
podávání
chemoterapie
Vyšetření CNS
DATSCAN
ano
vysazení léků viz podrobnosti, kontraindikace - alergie na jód
Průkaz mozkové
střední arteriální tlak minimálně 80mm Hg
smrti
Radionuklidová
cisternografie
Scintigrafie
perfúze mozku
Endokrinologie
Scintigrafie
vysazení léků a potravin viz podrobnosti
příštítných tělísek
Scintigrafie štítné
vysazení léků a potravin viz podrobnosti
žlázy
Terapeutické aplikace radioizotopů
Radiační
provádí ortoped
synovektomie
Terapie bolestí
kostí při
indikuje onkolog
metastatickém
postižení skeletu

1 - 6h
2h
5min, 30min za 1h, 1h
za 4h a za 24h po
aplikaci

30min

40min za 3h po aplikaci
1.5h, dohodnout s ONM
přesný čas vyšetření!
4 - 6h
2h

3 - 6h
1h

30min

30min

