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הוראות הכנה לבדיקות ברפואה גרעינית
ממוין לפי קוד השירות
קוד
השירות

תיאור
השירות

78007

מיפוי בלוטת
התריס ,עם
קליטה ,מספר
מדידות עם
טכנציום

מסמכים דרושים .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מיפויים וצילומים קודמים ,CT, US :בדיקות מעבדה
(  .)TSH, T3, T4משך הבדיקה כשעתיים וחצי .נבדקים המטופלים בתרופות לבלוטת התריס :יש להפסיק
נטילת מרקפטיזול או פרופילתיאוציל ( )PTUלמשך  4ימים טרם הבדיקה ולהפסיק טיפול באלתרוקסין חודש
לפני הבדיקה בתאום עם הרופא המטפל .יש לוודא עם הנבדק אם ביצע בדיקת  CTעם חומר ניגודי בשישה
שבועות אחרונים.

78010

מיפוי בלוטת
התריס

78018

מיפוי בלוטת
התריס
לגרורות ,כל
גופיI-131 ,

מסמכים דרושים .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מיפויים וצילומים קודמים ,CT, US ,בדיקות מעבדה
( .)TSH, T3, T4משך הבדיקה כשעה וחצי .נבדקים המטופלים בתרופות לבלוטת התריס :יש להפסיק נטילת
מרקפטיזול או פרופילתיאוציל ( )PTUלמשך  4ימים טרם הבדיקה ולהפסיק טיפול באלתרוקסין חודש לפני
הבדיקה בתאום עם הרופא המטפל .יש לוודא עם הנבדק אם ביצע בדיקת  CTעם חומר ניגודי בשישה שבועות
אחרונים.
.
הנחיות ניתנות ע"י רופא ואח אלי.

הוראות הכנה
לנשים :אם הנך בהיריון או קיים סיכוי להיריון נא להודיע על כך לפני הבדיקה והזרקת החומר הרדיואקטיבי.
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78070

מיפוי יותרת
בלוטת
התריס,
פרתירואיד

L8074

בדיקה מתחת לגיל  .7טופס  17ישלח מראש.
מיפוי בלוטת
יותרת הכליה ,אין צורך בצום .אורך הבדיקה כ  4שעות .ביום הראשון מגיעים בשעה  08:00מקבלים זריקה והצילומים יהיו
אדרנל-מדולה ,בשעה  .12:00ביום למחרת החולה מגיע בשעה  07:00לצילומים .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים
רפואיים רלוונטיים .הנחיות רפואיות על הפסקת תרופות יינתנו ע"י רופא המכון.
I-123
-MIBG
לילדים עד גיל
7
מיפוי בלוטות אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעתיים  .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטים.
לימפה ודרכי
לימפה

78195

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כ 4 -שעות .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים ,רפואיים ,צילומים
קודמים .CT, US :בדיקות מעבדה ( .)Ca, PTH

78205

מיפוי כבד
וטחול,
SPECT

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעה .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים ,מיפויים וצילומים
קודמים.CT, US ,

78205

מיפוי כבד
כדוריות דם
אדומות
מסומנות

אין צורך בצום .משך בדיקה כ 3 -שעות .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים ,מיפויים
וצילומים קודמים .CT, US :לוודא שהחולה לא ביצע  CTעם חומר ניגודי בשישה שבועות אחרונים.

78223

מיפוי דרכי
מרה וכיס
מרה ,ללא\עם
שימוש
בתרופות,
ללא\עם
מדידת תפקוד

להגיע בצום של  6שעות לפחות .משך הבדיקה כארבע שעות (בצום) יתכנו גם צילומים נוספים כעבור  24שעות.
חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום .להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים,
מיפויים וצילומים קודמים.CT, US :
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כיס מרה

78231

מיפוי בלוטות
רוק ,עם סדרת
תמונות

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעה .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים .4 ,לימון שלם.

78258

מיפוי
תנועתיות
ושט ,דינמי

להגיע בצום של  4שעות לפחות .משך הבדיקה כשעה .חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום.
להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים.

78262

מיפוי רפלוקס
קיבתי-ושטי

להגיע בצום של  4שעות לפחות .משך הבדיקה כשעה .חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום.
להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים  .4גביע אשל או לבן ,לתינוקות :בקבוק הנקה ,חלב ומזון
לתינוקות.

78264

מיפוי
התרוקנות
קיבה

להגיע בצום של  4שעות לפחות .משך הבדיקה כשעה .חולי סכרת נא להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הצום.
להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים  30 .4גר ריבה 3 ,ביצים טריות ו 2 -פרוסות לחם .לתינוקות:
בקבוק הנקה חלב ומזון לתינוקות.
לסוכרתיים :ריבה ללא סוכר

78278

מיפוי דמם
חריף במערכת
העיכול ,דינמי
וסטטי
מיפוי רקמת
מעיים ,כגון
רירית קיבה
אקטופית,
מקלס

להגיע בצום של  4שעות לפחות .משך הבדיקה כארבע שעות ולפי הצורך עד  24שעות .חולי סכרת נא להתייעץ עם
הרופא המטפל לגבי הצום .להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים.

78290

בתיאום עם הרופא המטפל יש לקחת שלושה ימים לפני המיפוי ובבוקר הבדיקה טיפול תרופתי של
 RANITIDINEבמינון המתאים לנבדק .נא להביא את התרופה עמך למכון ביום הבדיקה.
להגיע בצום של  4שעות לפחות .משך הבדיקה כשעתיים ולפי הצורך עד  24שעות .חולי סכרת נא להתייעץ עם
הרופא המטפל לגבי הצום .להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים.
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78306

אין צורך בצום .אורך הבדיקה  4-5שעות .לאחר הזרקת החומר לבדיקה יש להרבות בשתייה 8 -4 ,כוסות.
מיפוי עצם
כל
מפרק,
ו\או
נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים .3 ,מיפויים וצילומים קודמים .CT, US
גופי

78315

מיפוי עצם
ו\או מפרק,
תלת שלבי

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כ  4-5שעות .לאחר הזרקת החומר לבדיקה יש להרבות בשתייה 8 -4 ,כוסות.
נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים .3 ,מיפויים וצילומים קודמים.CT, US ,

78320

מיפוי עצם
ו\או מפרק,
SPECT

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כ 4 -5 -שעות .לאחר הזרקת החומר לבדיקה יש להרבות בשתייה 8 -4 ,כוסות.
נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים .3 ,מיפויים וצילומים קודמים.CT, US ,

78399

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כ 3 -עד  4שעות .לאחר הזרקת החומר לבדיקה יש להרבות בשתייה 8 -4 ,כוסות.
מיפוי עצם
ו\או מפרק ,כל נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים .3 ,מיפויים וצילומים קודמים.CT, US ,
גופי ,לאחר 24
שעות
אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעה .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים.
מיפוי לב
לדלף ,דינמי

78428
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78465

מסמכים דרושים:
מיפוי שריר
הלב ,פרפוזיה .1 ,מכתב הפניה  ,תרשים אקג אחרון ,מיפוי קודם ומסמכים רפואיים נוספים במידה וקיימים.
 .2התחייבות כספית לקרן מחקרים אסף הרופא ,עבור מיפוי לב ספקט טליום במאמץ (חובה -לא תתקבל כל
במנוחה ו\או
התחיבות אחרת).
מאמץ,
הכנה לבדיקה:
SPECT
 .1הנך מתבקש/ת להיות בצום  4שעות לפני הבדיקה (שתיית מים מותרת!) חולי סכרת -צום שעתיים בלבד.
 .2אין לשתות משקאות המכילים קופאין (קפה ,תה ,שוקו ,קולה)  24שעות לפני הבדיקה.
 .3אסור לעשן ואסור לשתות משקאות אלכוהוליים ביום הבדיקה.
.4יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי הפסקת התרופות הבאות לפני הבדיקה:
 חוסמי ביטא -בלוקרים  48שעות לפני הבדיקה:קונקור(קרדילוק),
נורמיטן(נורמלול),מטפרס(נאובלוק),לביטולול,דימיטון ,אטנולול,ביזופרולול
פרופרנולול(דרלין),לופרסור.
 חוסמי תעלות סידן-יש להפסיק  24שעות לפני הבדיקה:איקאפרס ,דילטם,וזודיפ,נורבסק וכו'.
 ניטריטים-יש להפסיק  24שעות לפני הבדיקה:מונוקרד(מנוניט) ,מונולונג,איזולונג
אין להפסיק תרופות אחרות .את התרופות שהופסקו יש להביא עמך לבדיקה.
 .5יש לבוא בביגוד מתאים ונוח לבדיקת המאמץ.
 .6נא להצטייד בארוחה קלה (סנדוויץ +שתייה קלה)  ,בחומר קריאה ובסבלנות.
מהלך בדיקת מיפוי לב ספקט טליום במאמץ
הבדיקה מתבצעת בשניים או שלושה שלבים ואורכת כ 4 -שעות:
שלב א  -מתבצע מבחן מאמץ על גבי סרט נע ובשיא המאמץ יוזרק לוריד טליום ,או מיבי (במידה ואינך מסוגל/ת
לבצע מאמץ יוזרק דיפירידמול המחקה מאמץ) .לאחר המאמץ יבוצע צילום ,משך הצילום כ  20 -דקות.
שלב ב  -לאחר הפסקה של עד  3שעות יבוצע צלום נוסף במנוחה ,לאחר הזרקה נוספת של טליום או מיבי.
שלב ג  -לעיתים תתבקש/י לבצע צלום נוסף למחרת בבוקר.
בין שלב א' לשלב ב' ,בעת המנוחה ,ניתן לאכול ארוחה קלה ולקבל טפול תרופתי ,במידת הצורך.
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78472

מיפוי לב מאגר אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעה .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים.
דם,BP ,
במנוחה\מאמץ
 ,עם ,EF
פלנרי
מיפוי ריאות ,אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעתיים .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים .4
צילום רנטגן של בית החזה שבוצע עד  3ימים לפני תאריך המיפוי.
פרפוזיה
וונטילציה,
קסנון
מיפוי ריאות ,אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעתיים .נא להביא .1 :הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים .
פרפוזיה
וונטילציה,
כמותי
אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעתיים .נא להביא .1 :הפניה  .2התחייבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים .4
מיפוי מוח,
SPECT
מיפויים וצילומים קודמים.CT, MRI, EEG ,

78645

מיפוי ,CSF
הערכת מעבר
בדלףshunt ,

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעתיים .נא להביא .1 :הפניה  .2התחייבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים .4
מיפויים וצילומים קודמים.CT, MRI, EEG ,

78707

מיפוי כליות
דינמי ללא
התערבות
תרופתית
מיפוי כליות
דינמי עם
התערבות
תרופתית

אין צורך בצום .לפני הבדיקה יש לשתות  6כוסות ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי .אורך הבדיקה כשעתיים .
נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים ,מיפויים וצילומים קודמים.US ,

78585

78596

78607

78708

אין צורך בצום .לפני הבדיקה יש לשתות  6כוסות ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי .אורך הבדיקה כשעתיים עד
ארבע שעות .נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים ,מיפויים וצילומים קודמים.US ,
ילדים עד גיל  10יש לשלוח למיון ילדים עד השעה  07:45להרכבת וונפלון.
לתינוקות יש להביא בגדים וטיטולים להחלפה ואוכל ליום שלם.
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78707
78708

מיפוי כליות
עם/ובלי
קפוטן

אין צורך בצום .אורך הבדיקה ארבע –חמש שעות.לפני הבדיקה יש לשתות  6כוסות מים ולהתרוקן לפני תחילת
המיפוי.יש להפסיק תרופות ללחץ דם עפ"י הרשימה המצ"ב בזימון.
נא להביא .1:הפניה  .2שתי התחייבויות  .3מסמכים רפואיים ,מיפויים וצילומים קודמים.US ,

78710

מיפוי כליות,
SPECT
() DMSA
מיפוי כליות
דינמי עם
GFR

אין צורך בצום .לפני הבדיקה יש לשתות  6כוסות ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי .אורך הבדיקה כשעתיים עד
ארבע שעות .נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים ,מיפויים וצילומים קודמים.US ,
ילדים עד גיל  10יש לשלוח למיון ילדים עד השעה  07:45להרכבת וונפלון.

78740

מיפוי רפלוקס
לשופכן,
ציסטוגרם

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעה .נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים ,מיפויים וצילומים
קודמים.US ,

78761

מיפוי אשכים,
דינמי וסטטי

אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשעה .נא להביא .1 :הפניה  .2התחייבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים .4
מיפויים וצילומים קודמים.US ,

78807

מיפוי לאיתור אין צורך בצום .אורך הבדיקה כשלוש שעות .יתכנו גם צילומים כעבור  ,72 ,48 ,24ו 96-שעות .נא להביא.1 :
תהליך דלקתי ,הפניה  .2התחייבות  .3מסמכים רפואיים רלוונטיים  .4מיפויים וצילומים קודמים.CT, MRI ,
SPECT

78715

78813

מיפוי PET-
 ,FDGגלוקוז
מסומן

אין צורך בצום .לפני הבדיקה יש לשתות  6כוסות ולהתרוקן לפני תחילת המיפוי .אורך הבדיקה כשעתיים עד
ארבע שעות .נא להביא .1:הפניה  .2התחיבות  .3מסמכים רפואיים ,מיפויים וצילומים קודמים.US ,

יש להגיע בצום  6שעות לפני הבדיקה.שתיית מים מותרת ורצויה בזמן זה.יש להפסיק קופאינים  24שעות פני
הבדיקה.יש לבצע דיאטה דלת פחמימות יום לפני הבדיקה.מאכלים המותרים לאכילה:כל סוגי הבשר ,עופות,,
דגים,ביצים ,חלב,גבינות קשות,ירקות כמו חסה,פלפלים,שעועית
ירוקה,ברוקולי,כרובית,אספרגוס,פטריות,אפונה,עלים ירוקים ועוד.
יש להימנע מסוכר ופחמימות לדוגמא :פירות ,מיץ פירות ,ג'לי ,לחם ,לחמניות ,עוגות ,אורז ,חומוס ,פסטה,
יוגורט ,דגני בוקר ,שיבולת שועל ,צ'יפס ,קרקרים ,פופקורן ,קינוחים ,ממתקים ,פיצה ,תפוחי אדמה ,תירס ,בצל,
גזר ,עגבניות ,שתיה קלה ,קפה ,אלכוהול לסוגיו ,בירה ,יין.
חובה להביא .1:תוצאת קריאטינין.2בדיקות דימות קודמות במידה ולא בוצעו במרכזנו כגוןPET-CT, CT :
.2. MRIטופס . 17
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78813

מיפוי
:PETחולים
סכרתיים

A0129

PETמוח

חולים סכרתיים חייבים לדווח לפני קביעת התור .יש הוראות בנפרד.יש להביא תוצאת בדיקת קריאטינין.
אורך הבדיקה כ  3-4שעות .מים מותר לשתות.הפסקת קופאינים  24שעות לפני הבדיקה.לא לעשות מאמץ גופני
ולא להיחשף לקור.
בשעה  06:00בבוקר יש לאכול ארוחה קלה ולקחת טיפול לסוכר ואז להיכנס לצום של  4שעות (מים מותרים)
ולהגיע בשעה . 10:00
 4שעות צום 24 .שעות לפני לא לשתות קופאין.
יש להביא בדיקות דם לקריאטינין.

778812410

PSMA

 4שעות צום 24.שעות לפני לא לשתות קופאינים .יש להביא בדיקות דם לקריאטינין +בדיקת . PSA

L8802

 4שעות צום 24.שעות לפני לא לשתות קופאינים .משך הבדיקה:כשעתיים..
מיפוי
רצפטורים
הבדיקה מתבצעת בשיטת  PET-CTלאחר הזרקת סומטוסטטין מסומן ע"י גליום Ga 68 DOTA NOC – 68
לסומטוסטטין .במהלך הבדיקה תצטרך/י לשתות חומר ניגוד על בסיס יוד לסימון המעיים.
DOTA68
לעיתים יש צורך גם בהזרקת חומר ניגוד דרך הווריד.
נא להצטייד באינפורמציה רלוונטית למתן חומר ניגוד הכוללת:רגישות יתר ,אלרגיה,אסטמה,תפקודי כליות
(רמת קריאטינין בדם).
יש להביא בדיקות דם עדכניות כולל תפקודי כליות ובדיקת הורמונים וסממני סרטן.
יש להביא בדיקות קודמות להשוואה כולל  MRI, CTאו . PET-CT
בחולים המקבלים תכשירים מסוג אוקטרוטייד (  ,) OCTEROTIDEליידע את הצוות הרפואי בזמן הזמנה כדי
לתכנן את הבדיקה לפי סוג התכשיר.
בתרופות קצרי טווח מספיק יום אחד הפסקה ובתרופות ארוכי טווח מומלץ ביצוע הבדיקה לפני טיפול מתוכנן
הבא.

L8075

מיפוי בלוטת
יותרת הכליה,
אדרנל-מדולה,
F-DOPA

בדיקה מעל גיל . 7טופס  17ישלח מראש 4.שעות צום .הפסקת קופאינים  24שעות לפני הבדיקה.יש להביא תוצאת
בדיקת קריאטינין
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L9000

להגיע בצום של  4שעות ,לאחר קבלת הטיפול יש להישאר בצום למשך שעתיים נוספות .מסמכים דרושים.1:
טפול
רדיופרמקולוג
הפניה  .2התחיבות  .3מיפויים וצילומים קודמים ,CT, US ,בדיקות מעבדה (  .)TSH, T4משך הבדיקה כשעה/
י בפעילות יתר יש להפסיק נטילת מרקפטיזול או  PTUארבעה ימים לפני וגם  4ימים אחרי הבדיקה.יש לחדש את הטיפול
של בלוטת
בהוראתו של האנדוקרינולוג המטפל.
התריס

L9030

מתן יוד
רדיואקטיבי
לאבלציה של
בלוטת התריס

להגיע בצום של  4שעות ,לאחר קבלת הטיפול יש להישאר בצום למשך שעתיים נוספות .מסמכים דרושים.1:
הפניה  .2התחיבות  .3מיפויים וצילומים קודמים ,CT, US ,בדיקות מעבדה (  .)TSH, Tg, Anti-Tg, T4משך
הבדיקה כשעה .יש להפסיק נטילת מרקפטיזול או  PTUארבעה ימים לפני וגם ארבעה ימים אחרי הבדיקה.

78660

מיפוי דרכי
דמעות

אין צורך בצום.משך בדיקה כשעה.

סרקואידוזיס :טופס  17ל  12 .PETשעות צום 24 .שעות דיאטה דלת פחמימות ועשיר בשומן.
עלימוליאידוזיס :קוד ללב מוגה  ,ללא הכנות

