› RESULTADOS
O médico que realizou o exame só poderá dar as informações depois de as imagens terem sido gravadas
e totalmente reconstruídas.
Os resultados finais serão enviados ao médico prescritor dois a três dias após o exame.

› PRECAUÇÃO APÓS O EXAME
Após o exame, ficará ligeiramente irradiante. Uma
boa hidratação promoverá a eliminação do produto.

CENTRO NACIONAL DE PET
(CHL)
PET = TOMOGRAFIA POR
EMISSÃO DE POSITRÕES

Secretariado do Centro Nacional de PET
Marcação / Cancelamento de marcação:
Tel.: 4411 6810
Fax: 4411 6811

CENTRO
NACIONAL
DE PET

Das 8h00 às 16h00:
E-mail: sec.petscan@chl.lu

Para obter a qualidade de imagem ideal,
é importante respeitar o horário da sua
marcação.
Se não puder comparecer à sua marcação, entre em contacto connosco. o mais
rapidamente possível através do número
4411 6810 ou por e-mail para o endereço
sec.petscan@chl.lu.

A sua marcação de exame PET está agendada:
.................................................. ..... às .......... h ..........
em jejum (exceto água e medicamentos)

Teremos o maior prazer em responder a quaisquer questões que ainda possa ter sobre o seu
exame PET e esperamos que estas informações tenham sido úteis.
Centre Hospitalier de Luxembourg
4, rue Ernest Barblé L-1210 Luxembourg
Tél.: +352 44 11 11 Fax : +352 45 87 62 www.chl.lu
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Embora os riscos associados à radioatividade sejam
mínimos, recomendamos evitar qualquer contacto
com crianças pequenas e mulheres grávidas até à noite do exame.

O QUE É UM EXAME
PET?
PET é uma técnica de imagem que
estuda a atividade metabólica
dos tecidos injetando um produto
radioativo à base de glicose.
Este exame é complementar à
radiografia, ecografia, ressonância
magnética, scanner, que são técnicas
de imagem anatómicas.

› PREPARAÇÃO PARA O EXAME

› PROCESSAMENTO

Deve estar em jejum e não fumar 5 a 6 horas antes do
exame (beber água é permitido):

Será colocado numa sala de descanso onde colocaremos uma perfusão intravenosa e mediremos a sua
glicémia.

› Se tiver uma marcação antes das 12h: não comer nada
após a meia-noite; beber água é permitido.
› Se tiver uma marcação após as 12h: um pequeno-almoço leve e sem açúcar é permitido de manhã cedo
(antes das 7h).
Pode continuar com o seu tratamento medicamentoso
habitual, exceto indicação em contrário da nossa parte.
(Em caso de dúvida, contacte o nosso serviço).

Um produto radioativo será então injetado por esta
via venosa. Este produto não irá gerar qualquer efeito secundário e levará 60 minutos a fixar-se no seu
corpo.
Durante este período, será essencial que permaneça
em repouso completo.

Informe-nos também se estiver grávida (mesmo em
caso de dúvida) ou a amamentar.

Para a obtenção das imagens, a perfusão será removida e ficará deitado confortavelmente na mesa de
exame durante um período de 10 a 20 minutos.

› PRECAUÇÕES PARA OS PACIENTES

Durante o exame, é-lhe pedido que permaneça totalmente imóvel.

DIABÉTICOS

Se estiver a tomar medicamentos por via oral para a
diabetes, pode continuar com o seu tratamento normal
como habitualmente. No entanto, se injetar insulina, entre em contacto com o nosso serviço e siga as instruções que lhe forem dadas.

› APÓS A SUA CHEGADA
No dia da sua marcação, deve dirigir-se ao anexo do
Centre Hospitalier de Luxembourg (cave).
Uma recepcionista irá recebê-lo e encaminhá-lo para o
Centro Nacional de PET.

› DURAÇÃO DO EXAME
Estará, no máximo, 2 horas no nosso serviço.

