
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ - 7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
"Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ" 
ΣΜΗΜΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

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. 
 

ΜΕ ΚΟΠΩΗ ΚΑΣΑ BRUCE 
 

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

τα παύρνετε:  

1. Β’ ΑΝΑΣΟΛΕΙ (π.χ. Inderal, Tenormin, Lopressor, Visken, Corgard, Selectol, Sotalex, 

Neocardon, Trasicor) για 48 ώρεσ.  

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

Isomon) διςκύα ό αυτοκόλλητα για 24 ώρεσ. 

3. ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΔΙΑΤΛΩΝ ΑΒΕΣΙΟΤ (π.χ. Adalat, Glopir, Tildiem, Coracten, Nefelid, Elvesil, 

Norvasc, Cardil, Syscor, Nifelid, Plendil) για 24 ώρεσ. 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

 Να ϋχετε μαζύ ςασ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΟ 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. 

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

 Να έχετε μαζί ςασ όλεσ τισ ςχετικέσ και 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 ΕΚΣΟ ΑΠΟ ΝΕΡΟ  (να ϋχετε μαζύ ςασ ϋνα 

μικρό μπουκϊλι κρύο νερό)  

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


