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Przygotowanie pacjenta do scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego 

 

Badanie przeprowadzane jest w ciągu dwóch dni: jednego dnia odbywa się badanie spoczynkowe z podaniem 

izotopu, zaś drugiego dnia przeprowadzana jest próba wysiłkowa lub farmakologiczna (z lekiem) z podaniem 

izotopu. Czas pobytu w zakładzie związany z przeprowadzeniem każdego z badań wynosi 3-4 godzin. 

 

Badanie spoczynkowe - data i godzina: ................................................................................ 

 

 dwa dni przed badaniem nie należy spożywać wzdymających potraw i surowych owoców;  

 w dniu poprzedzającym badanie należy spożyć lekkostrawną kolację, wskazane jest także przyjmowanie 

leków działających przeciw wzdęciom jelit (Espumisan) 

 Pacjent zgłasza się na badanie do zakładu medycyny nuklearnej na umówioną godzinę, z dokumentacją 

lekarską. 

 2 godziny przed badaniem nie należy spożywać pokarmów, można pić wodę mineralną niegazowaną. 

 Jeśli lekarz kierujący nie zalecił inaczej, przed badaniem i w dniu badania należy zażyć normalnie 

przyjmowane leki, popijając je wodą. 

 należy przynieść ze sobą tłusty posiłek, np. jeden z podanych zestawów: śmietana 18%, dwa plastry sera 

żółtego (5 dkg), jedno jajko ugotowane na twardo. Posiłek ten należy spożyć po podaniu 

radiofarmaceutyku, pacjent zostanie o to poproszony przez personel zakładu. 

 przez dwie doby po badaniu należy ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, zwłaszcza małymi dziećmi i 

kobietami w ciąży 

 

Badanie wysiłkowe - data i godzina: ...................................................................................... 

 

 dwa dni przed badaniem nie należy spożywać wzdymających potraw i surowych owoców  

 w dniu poprzedzającym badanie należy spożyć lekkostrawną kolację, wskazane jest także przyjmowanie 

leków działających przeciw wzdęciom jelit (Espumisan). 

 Pacjent zgłasza się na badanie do zakładu medycyny nuklearnej na umówioną godzinę, z dokumentacją 

lekarską. 

 2 godziny przed badaniem nie należy spożywać pokarmów, można pić wodę mineralną niegazowaną. 

 Jeśli lekarz kierujący nie zalecił inaczej, przed badaniem i w dniu badania należy zażyć normalnie 

przyjmowane leki, popijając je wodą. 

 należy przynieść ze sobą tłusty posiłek (taki sam jak przy badaniu spoczynkowym), np. śmietanę 18%, 

dwa plastry sera żółtego (5 dkg) i jedno jajko ugotowane na twardo. Posiłek ten należy spożyć po 

podaniu radiofarmaceutyku, pacjent zostanie o tym poinformowany przez personel zakładu. 

 należy założyć wygodne, luźne ubrania w celu sprawnego odbycia próby wysiłkowej 

 przez dwie doby po badaniu należy ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, zwłaszcza małymi dziećmi i 

kobietami w ciąży 

 Mężczyźni powinni ogolić klatkę piersiową w domu w dniu poprzedzającym badanie. 

 

Wynik badania należy odebrać w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej tydzień po badaniu. 


