اطالعات بیمار
آزمایش قند خون /تحمل الکتوز وریدی
بیمار عزیز!

برای انجام آزمایش قند خون/تحمل الکتوز وریدی در آزمایشگاه ما ،لطفا ً به نکات ذیل توجه کنید:
>

به منظور پیشگیری از اتالف وقت انتظار ،توصیه میکنیم زمان مالقات را تلفنی از قبل تعیین کنید (آدرسهای مراکز
جراحی مورد نظر شما در بخش پذیرش موجود است).
اگر برای ارتباط به زبان آلمانی مشکل دارید ،لطفا ً شخصی را برای ترجمه با خود بیاورید.

>

لطفا ً هوشیار [بدون مستی] به اینجا مراجعه کنید .در صورتی که نمونه ادرار درخواست شد ،ظرف ادرار را قبل از معاینه
پزشکی تحویل دهید.
لطفا ً در صورتی که دیابت دارید و دارو مصرف میکنید ،قبل از معاینه به ما اطالع دهید.

>

آزمایش قند خون/تحمل الکتوز  2ساعت طول میکشد.

>

در طول معاینه دو ساعته ،نباید آزمایشگاه را ترک کنید در غیر اینصورت باید برگه پذیرش مسئولیت خروج را امضا کنید.
اگر آزمایشگاه را بدون اطالع ترک کنید ،آزمایش لغو میشود.
در طول معاینه ،نباید چیزی بخورید یا بنوشید ،به جز آب ،در جرعههای کوچک (تقریبا ً  250میلیلیتر) و نیز به کودک
نباید شیر داده شود

>

ما تنها میتوانیم از کودکان با حداقل وزن  45کیلوگرم آزمایش بگیریم.

>

روند آزمایش تحمل الکتوز:
• یک نمونه خون از نوک انگشت گرفته میشود تا تعیین شود آیا امکان انجام آزمایش تحمل الکتور وجود دارد یا
خیر.

>

>

>

•

پس از آن ،اولین نمونه خون وریدی گرفته میشود.

•

سپس باید یک محلول قندی را ظرف 5
دقیقه بنوشید.

• زنان باردار :سنجش وریدی پس از  60و  120دقیقه.

•

افراد غیر باردار :سنجش وریدی پس از  120دقیقه.

•

آزمایش تحمل الکتوز :سنجش وریدی پس از  30و  90 ،60و  120دقیقه.

> توجه :لطفا ً در صورت داشتن حالت تهوع و/یا استفراغ در حین آزمایش ،فورا ً به ما اطالع دهید.
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