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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  ΤΗΛ  2810 392535 

✓ Θα πρέπει να προσέλθετε στο τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας πριν το 

προγραμματισμένο ραντεβού σας την ώρα………, για την επαρκή προετοιμασία του 

εντέρου, αν έχετε εξέταση κοιλίας, και δέκα λεπτά τουλάχιστον πριν το ραντεβού σας αν 

έχετε μόνο άλλου είδους εξέταση. Ο χρόνος αναμονής σας για την εξέταση αναμένεται 

να κυμανθεί από 10 λεπτά έως 3 ώρες ανάλογα με το είδος της εξέτασης και τις συνθήκες 

της εφημερίας/νοσοκομείου. 

✓ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΑ CD ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ. 

✓ Εάν έχετε ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη και λαμβάνετε μετφορμίνη (Glucophage) ή 

σκευάσματα που περιέχουν μετφορμίνη), θα πρέπει να διακοπεί την ημέρα της εξέτασης 

και δύο ημέρες μετά εάν έχετε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. 

✓ Εάν παίρνετε φάρμακα για άλλες παθήσεις, τα παίρνετε κανονικά το πρωί αφού 

συνεννοηθείτε με τον ιατρό σας. 

✓ Την μέρα της εξέτασης να έχετε πιεί πολλά υγρά. Είναι προτιμότερο να είστε νηστικοί 3 

ώρες πριν την εξέταση ή να καταναλώσετε ένα ελαφρύ πρωινό αν το ραντεβού σας είναι 

το μεσημέρι μετά τη μία.  

✓ Θα  πρέπει να έχετε μαζί σας: 

1. Παραπεμπτικό για την εξέταση που να αναγράφεται ο σκοπός της εξέτασης.  

2. Πληροφορίες ή ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με το ιστορικό σας και τη νεφρική 

λειτουργία σας (τιμές ουρίας, κρεατινίνης) αν υπάρχουν πρόσφατες. 

3. Τη σκιαγραφική ουσία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εξέταση: Ιομετρόλη (Iomeron) 

400mg/100ml ή Ιοπρομίδη (Ultravist) 300/100ml  ή 370mg/100ml ή Ιοδιξανόλη 

(Visipaque) 320mg/100ml την οποία μπορείτε να προμηθευθείτε από φαρμακείο με 

συνταγή ιατρού. 

4. Για εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας Άνω / Κάτω Κοιλίας (εκτός από 

Αγγειογραφίες, Πυελογραφίες) χρειάζεται να έχετε ένα μπουκάλι με γαστρογραφίνη. 

5. Ένα μπουκαλάκι νερό αν διψάσετε. 

6. Τις προηγούμενες εξετάσεις σας. 

 

✓ Μετά την εξέταση πρέπει να παραμείνετε στο χώρο αναμονής για 20 λεπτά  και είναι 

προτιμότερο να συνοδεύεστε από άλλο άτομο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε ιστορικό αλλεργιών, επικοινωνήστε με τον θεράποντα Ιατρό σας ώστε να εγκρίνει 

ή να τροποποιήσει το παρακάτω προτεινόμενο σχήμα απευαισθητοποίησης ανάλογα με τα 

φάρμακα που ήδη λαμβάνετε.  

Για 3 ημέρες πριν την εξέταση και το πρωί πριν την εξέταση:  

• Γαστροπροστασία αν έχετε ιστορικό γαστρίτιδας ή έλκους:  Εσομεπραζόλη 40 mg (Nexium) 1x2 

(ΠΡΩΙ-ΒΡΑΔΥ), ή Λανσοπραζόλη (Laprazol) 30 mg 1x2 (ΠΡΩΙ-ΒΡΑΔΥ) πριν τη χορήγηση του Medrol 

• Κορτιζόνη: tab Μεθυλπρεδνιζολόνη (Medrol) 4mg 1x3 (ΠΡΩΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΒΡΑΔΥ) 

Για 2 ημέρες πριν την εξέταση: 

• Αντιισταμινικό tab Σετιριζίνη (ZIRTEC) ή λεβοσετεριζίνη (XOZAL) ή δεσλοραταδίνη (AERIUS) 1x2 

(ΠΡΩΙ-ΒΡΑΔΥ) 

 

✓ Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνείστε με το Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Π.Α.Γ.Ν.Η. στο 

2810392535.  


