
Pokyny pro pacienty v     kabince:  

V průběhu asi hodinového čekání na vyšetření:
• Po  celou  dobu  jste  v kabince  monitorováni  kamerovým  systémem  a 

můžete mluvit s obsluhou pomocí komunikačního systému.
• Po aplikaci radiofarmaka FDG zaujměte pohodlnou pozici, bez napnutí 

svalů. Připravte si k ruce kelímek, láhev s vodou, čtení…
• Je velice důležité pro kvalitu vyšetření, abyste byli v     kabince v klidu.  
• Použijte deku na přikrytí, je důležité, aby u vás nebyl pocit chladu a třes.
• Také chlad, třes nebo nepohodlí značně ovlivňuje kvalitu vyšetření.  
• Pokud se vám bude chtít na toaletu, otevřete si dveře zeleným tlačítkem 

za vaší hlavou, po návratu z toalety vždy dveře na kabince opět zavřete 
zeleným  tlačítkem.  Zaujměte  pohodlnou  polohu,  bez  napnutí  svalů.

Na naše vyzvání těsně před vyšetřením: 
• Opět  budete  muset  jít  na  toaletu  –  močový  měchýř  musí  být  před 

vyšetřením prázdný. 
• Odložte veškeré kovové předměty  , včetně hodinek, náušnic, vlásenek, 

kovové vyndavací můstky, ušní vyndavací aparáty, piercing, apod.
• Rovněž oblečení se zipy, flitry, kovovými ozdobami, opaskem, apod.
• Kalhoty  nebo  sukni,  rovněž  kusy  oděvu  s kovovými  sponkami, 

zapínadly, háčky, kosticemi je nutné těsně před vyšetřením svléknout. 
Tričko,  košili,  svetr  bez  kovových  částic  si  můžete  ponechat,  rovněž 
kalhotky nebo trenýrky, ponožky…

• Sundejte si prosím, také obuv.
• Posaďte se a buďte připraveni na vyzvání k vyšetření.
• Mezitím,  co  čekáte,  ukončujeme  snímání  předchozího  pacienta  a 

pečlivě připravujeme všechny věci na vaše vyšetření.
• Prosíme, aby vaše dýchání během vyšetření bylo klidné a pokud možná 

povrchové a nedocházelo tak k nadbytečné pohybové neostrosti.
• Omezení  veškerých  pohybů  (včetně  hlubokých  vdechů)  po  dobu   

vyšetření  je  velmi  důležité  pro  kvalitní  výsledek  vyšetření!

Vyšetření:
• Vyšetření  proběhne  tak,  že  vám  otevřeme  kabinku,  uložíme  vás  na 

vyšetřovací stůl přístroje, upravíme do polohy ke snímání a připravíme 
na začátek vyšetření.

• Další pokyny vám sdělíme těsně před vyšetřením.
• Vyšetření  trvá  asi  30-60  minut  a  po  tuto  dobu  budete  mít  v případě 

potřeby možnost komunikovat s obsluhou přes mikrofon a taky budete 
monitorován kamerovým systémem z přední i zadní strany přístroje.

Děkujeme za spolupráci
Pracovníci PET/CT VFN


