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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ  

ΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΥΗΜΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΤ 

 

Σο ραντεβού σας είναι : …………………………….. 

                                

 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ      Σηλ: 28213-42400  Email: piriniki@chaniahospital.gr 
 

 

 
ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΚΟΠΩΗ 
 

 Μετά από ςυνεννόηςη με τον γιατρό ςασ πρϋπει να διακόψετε τα παρακϊτω φάρμακα, αν 

τα παύρνετε:  

1. ΞΑΝΘΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (π.χ. Aminophylline, Diprophylline, Theophylline, Cafergot, 

Lonarid κλπ) για 24 ώρεσ.  

2. ΝΙΣΡΩΔΗ (π.χ. Nitrodyl, Nitrong, Pancoran, Pensordil, Risordan, Trinitrine, Monosordil, 

Isomon κλπ) διςκύα ό αυτοκόλλητα για 24 ώρεσ. 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

 Να ϋχετε μαζύ ςασ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΟ ΕΟΠΤΤ (έντυπη ή άυλη ςυνταγογράφηςη) τησ 

εξϋταςησ από τον Ιατρό ςασ. 

 Αν εύςτε διαβητικόσ ΜΗΝ κϊνετε ινςουλύνη  ό/και  να ΜΗΝ ληφθούν τα αντιδιαβητικϊ διςκύα 

την ημέρα τησ εξέταςησ. 

 Δεν πρϋπει να καταναλώςετε καφέ, τςάι, Coca–Cola, κακάο, ςοκολάτα την προηγουμένη 

και την ημέρα τησ εξέταςησ. 

 Να ϋχετε μαζύ ςασ ϋνα μικρό μπουκϊλι κρύο νερό.  

 Πρϋπει να εύςτε απολύτωσ  νηςτικόσ (6) ώρεσ πριν την  εξϋταςη. 

 Να έχετε μαζί ςασ όλεσ τισ πρόςφατεσ και παλαιότερεσ καρδιολογικέσ εξετάςεισ 

(ςπινθηρογρϊφημα, ςτεφανιογραφύα, test κοπώςεωσ, υπερηχογρϊφημα, ΗΚΓρϊφημα κλπ). 

 Σην ημϋρα τησ εξϋταςησ θα πρϋπει να φορϊτε ϊνετα παπούτςια και πουκϊμιςο ό μπλούζα με 

φαρδιϊ μανύκια και οι γυναύκεσ ϊνετη φούςτα ό παντελόνι. 

 Η ςυνολικό χρονικό διάρκεια εξέταςησ εύναι 3-4 ώρεσ και περιλαμβϊνει δυο ςτϊδια: 

 Σο ςτϊδιο κόπωςησ που γύνεται πρώτο και διαρκεύ περύπου μύα ώρα. 

 Σο ςτϊδιο ηρεμύασ που γύνεται μετϊ από δύο ώρεσ και διαρκεύ περύπου μύα ώρα.  

 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΑΣΕ Ή ΝΑ ΠΙΕΙΣΕ ΣΙΠΟΣΑ κατά τη διάρκεια τησ εξέταςησ. 

 ΠΑΡΑΜΕΝΕΣΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ από την αρχό μϋχρι το τϋλοσ τησ εξϋταςησ. 

ασ ενημερώνουμε ότι ΟΙ ΤΝΟΔΟΙ των αςθενών κατϊ την προςϋλευςό τουσ ςτο Σμόμα 

Πυρηνικόσ Ιατρικόσ θα πρϋπει να ϋχουν μαζύ τουσ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ: 

  πιςτοποιητικό εμβολιαςμού ή  

  πιςτοποιητικό νόςηςησ τελευταίου 6μήνου ή  

  αρνητικό αποτέλεςμα rapid test (εργαςτηριακού ελέγχου με τη χρήςη ταχέων αντιγόνων 

δοκιμαςιών) 48 ωρών  

ςτα πλαύςια εφαρμογόσ τησ ΚΤΑ (ΥΕΚ 4441, τ’ Β) περύ τόρηςησ των μϋτρων προςταςύασ. 


