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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ TEST COVID-19 

 Είναι απαραίτητο να έχετε έγκυρο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και ιατρικό 

ιστορικό σημείωμα από το θεράποντα ιατρό για την εκτέλεση της εξέτασής 

σας (να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του). 

 Θα πρέπει να είστε νηστικός-ή τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν την εξέταση 

αν πρόκειται για εξέταση κοιλίας (ελαφρύ γεύμα). 

 Να έχετε  τιμές ουρίας και κρεατινίνης από πρόσφατη εξέταση ΑΙΜΑΤΟΣ 

( τελευταίου δεκαήμερου). 

 Την ημέρα της εξέτασης είναι απαραίτητο να προσκομίσετε το ενδοφλέβιο 

σκιαγραφικό το οποίο θα σας χορηγηθεί (scanlux, xenetix,  iopamiro, ultavist, 

optiray, visipaque κλπ.) εάν κι εφόσον προβλέπεται. 

 Στην περίπτωση που θα σας χορηγηθεί  ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, θα πρέπει να 

έχετε καλή ενυδάτωση (πίνετε πολύ νερό 2 λίτρα την ημέρα, 2-3 ημέρες πριν 

την εξέταση) 

 Αν έχετε γνωστές αλλεργίες θα πρέπει να ενημερώσετε το εργαστήριο  

τουλάχιστον δύο μέρες πριν την εξέταση, ώστε να ενημερωθείτε για την 

απαραίτητη φαρμακευτική προετοιμασία που πρέπει να λάβετε. 

 Αν παίρνετε φάρμακα για το σακχαρώδη διαβήτη όπως μετφορμίνη (π.χ. 

glucophage) θα πρέπει να διακόψετε τη λήψη του δύο μέρες πριν και δύο μετά 

την εξέταση σε συνεννόηση με το γιατρό σας. 

 Εάν έχετε προηγούμενες Αξονικές Τομογραφίες από άλλο εργαστήριο 

παρακαλείσθε να τις έχετε μαζί σας για σύγκριση. 

 Για τη γνωμάτευση της εξέτασής σας, επικοινωνήστε σε                        εργάσιμες 

μέρες (εκτός Σ/Κ ) με τη γραμματεία του τμήματος στο τηλέφωνο 2132079125 

(ισόγειο, γραφείο 1), ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμη να την παραλάβετε. 

 Η παραλαβή της εξέτασης σας γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής σας 

ταυτότητας ή εξουσιοδότησης σε άλλο πρόσωπο στην περίπτωση που δεν την 

παραλάβετε ο ίδιος. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης ή μεταφοράς του ραντεβού σας παρακαλείσθε να 

ενημερώνετε εγκαίρως το τμήμα του Αξονικού Τομογράφου.( Τηλ. : 

2132079904) 
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