TOMOGRAFIA
 Para Tomografia de Abdômen Total orientar paciente a chegar à Unidade com 1h30m de
antecedência.
 Caso o paciente possua outros exames com contraste como: RM agendar com intervalo de
24 horas, TC com intervalo de 72 horas, Raio x Contrastado 07 dias.
 Pacientes diabéticos e pacientes que fazem uso dos medicamentos abaixo (Cloridrato de
Metformina), deverão solicitar a autorização do médico que indicou o exame para suspender o uso 2 dias após a realização do exame, devido a possibilidade de injeção do contraste endovenoso. Não Será Necessário Autorização POR
CRITO .MEDICAMENTOS=CLORIDRATO DE METFORMINA, presente nos medicamentos: Avandamet, Aktos, Diaformin, Dimefor, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glifage,
Glucofage, Glucoformin, Glucovance, Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Starform, Teutoformin entre outros.
 Não realizamos exames de TC em pacientes com peso superior a 150 kg.
 Pacientes gestantes ou com suspeitas de gravidez Não podem realizar esse exame.
 No dia do exame o paciente deve retirar: brincos, piercing, anéis, pulseiras, etc.
 Comparecer com roupas leves e confortáveis que não contenham material metálico como:
zíper, broches, botões, etc.
 Não suspender medicamentos de uso diário
 Pacientes menores de 18 anos ou maiores de 65 anos devem comparecer com acompanhante maior de 18 anos que permaneça até o fim do exame.
 Para exames de Tomografia com Sedação
 Pacientes com gripe, resfriado ou vias aéreas inflamadas, NÃO podem realizar o exame
com sedação/anestesia.
 Para exames com sedação o paciente deve vir com acompanhante maior de 18 anos que
permaneça até o fim do exame.
PACIENTE QUE ESTIVER AMAMENTANDO E QUE PRECISA FAZER EXAME COM
CONTRASTE

 A paciente que está amamentando e que utilizar contraste intravenoso no exame,
deve retirar o leite materno e guardar sob refrigeração.
 A quantidade de leite retirada deve ser a suficiente para amamentar o bebê por 24
horas após o exame.
 Nas 24 horas após o exame o bebê será alimentado com o leite armazenado.
Depois de 24 horas, voltar a amamentar normalmente.
ATENÇÃO;
**ESTAMOS REALIZANDO TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM CRIANÇAS DE 0 Á 1 ANO**
** PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA INFANTIL A PARTIR DE UM ANO ,JEJUM 8 HORAS ABSOLUTO**
TOMOGRAFIA COMPUTADOTIZADA (TC APARELHO URINARIO)

ATENÇÃO;
AGENDAR UM HORÁRIO PARA O PROCEDIMENTO COMO ABDOMEN SUPERIOR;

