PREPARO
ANGIO-TOMOGRAFIA
ARTÉRIAS CORONÁRIAS
DATA DO EXAME → _____ / _____ / ______ as _________horas
ATENÇÂO: É necessário comparecer ao local do exame com 48 horas de antecedência para entrevista no
período da manhã entre 8:00 as 11:00 horas e à tarde de 14:00 as 17:00 horas.
[______________________________________________________________________________________]

Resultado: 4 dias úteis
Jejum: 4 horas
--- PRÉ-REQUISITOS DE ATENDIMENTO --•

É necessário agendamento prévio.

•

Chegar 30 minutos de antecedência.

•

Trazer exames anteriores da região a ser examinada.

•

Não suspender medicação desde que ingerida com menos de 1/4 de copo de água.

•

Jejum absoluto de 4 horas, inclusive água.

•

Exame realizado via de regra com contraste endovenoso, aconselhamos que o paciente compareça ao exame
com um acompanhante com idade superior a 18 anos.

•

Paciente menor de 18 anos (17 anos 11 meses e 29 dias) é obrigatório a presença de um responsável legal
para a realização do exame.

•

Paciente maior de 18 anos é desobrigado a presença do responsável legal para a realização de qualquer
exame.

•

Dependendo da frequência cardíaca do paciente, poderá ser feito um preparo que tem a duração aproximada
de 1 hora para a realização do exame.
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.

•

Pacientes diabéticos e que fazem uso dos medicamentos abaixo, deverão solicitar a autorização do médico
que indicou o exame para suspender o uso dois (02) dias antes da realização do exame e dois (02) dias após o
exame, devido a possibilidade de injeção do contraste endovenoso. NÃO será necessária autorização por
escrito.

•

CRIANÇAS: (Idade mínima: 6 anos). O exame poderá ser realizado se houver colaboração da criança (NÃO
poderá se mexer). Crianças muito agitadas só conseguirão realizar o exame com sedação ou anestesia. Neste
caso, o exame poderá ser realizado em crianças de qualquer idade, mediante solicitação medica.

•

Mulheres com atraso menstrual ou incerteza em relação a gravidez, não devem realizar o exame.

•

Gestantes: não realizar o exame.

Local: Clínica RAD MED Diagnóstico por Imagem Ltda.
Rua Marechal Deodoro, 150 – Centro (Em frente ao Jd. São Benedito)
Campos dos Goytacazes – RJ
www.radmed.com.br
(22) 2737-6450 /
(22) 997261230

