
 

 Computed Tomography - בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת
 

 
 

שפופרת הרנטגן נעה סביב הגוף ומצלמת את האיבר . הדמיית אברי גוף ואבחון בעזרת סורק ממוחשב
 .הנדרש מזוויות רבות

 
 חשוב לדעת

 .למרות מאמצינו יתכנו עיכובים בשל בדיקות דחופות. עליך להגיע לבדיקה בשעה המצוינת .1

 .חלקת הדימות עליך לפנות למשרד הקבלה לשם פתיחת תיקבהגיעך למ .2
 .חובה עליך להודיע על כך בבואך לבדיקה, או קיים ספק כלשהו לגבי הריון, במידה והינך בהריון

 :הכוללת ,הפנית רופא, יש להביא הזמנה מפורטת מהרופא המפנה .3
 כולל טיפול תרופתי קבוע, פרטים רפואיים . 
 ותמידע על אלרגיות ורגישוי      . 
 מידע על תפקוד כיליתי עדכני. 

 .יבותייש להביא טופס התח .4
 .וצילומים רגילים US, MRI, CT: כגוןיש לצרף צילומים ותשובות של בדיקות הדמיה קודמות  .5
 .יש לברר עם צוות המכון או הרופא המטפל האם יש צורך בהכנה מיוחדת .6

 
 ההכנה לבדיק

 .ההכנה לבדיקה תלויה בסוג הבדיקה
 :קות בהן נדרשת הזרקת חומר ניגוד יודי ההכנה כוללתבבדי
  שעות לפני הבדיקה 4צום. 
  או  'ואוכל וכ, תרופות: כגון ליוד או ולחומרים אחרים אלרגיה/מרגישותמטופלים הסובלים

יש צורך בהכנה מוקדמת על ידי נטילת סטרואידים לפי הנחיית  אסטמה ברונכיאלהסובלים מ
 .הרופא המטפל

  מטופלים הסובלים מסכרת ונוטליםGlucophage,  אוGlucomin יש להפסיק את  ,ודומיהם
יש להתייעץ עם הרופא המטפל האם . לקיחת התרופה ביום הבדיקה ויומיים לאחר הבדיקה

 .לקחת תרופה חלופית בזמן זה
 דלווריהמוכנס  ,ונפלון, ההזרקה תיעשה דרך מוליך. 

 
 :כוללתהמעיים הכנת אגן נדרשת /בטן CTבבדיקת 
 בחדר ההמתנה ל, ליטר מים המכילים יוד 1.5 שתיית כ-CT. 
 זאת כדי , דקות 15כוס אחת כל . ולעיתים שלוש שעות את הנוזל יש לשתות במשך כשעתיים

 .המעיאורך  היטב את כל " לצבוע"
 הדקות האחרונות לפני הבדיקה אין לרוקן את שלפוחית השתן 33 ב. 

 
 

 תוצאות הבדיקה
 .מועברות לרופא המטפל –אשפוז  במסגרת

יש  .התשובה תעמוד לרשותך במשרד המחלקה לדימות רפואי כעבור מספר ימים –במסגרת אמבולטורית 
 . החלקהמליצור קשר עם משרד 

    
           

 .לנוחיותך צוות מחלקת דימות עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף
 

 .04-6652453,  04-6652271: טלפון
 

 בהצלחה   
 צוות מכון רנטגן ודימות
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 .הכתוב הוא בלשון זכר אך מיועד לשני המינים* 


