
INVESTIGA TIILE DIAGNOSTICE CARE NECESITĂ PREGĂTIRE PREALABILĂ 

 

Nr 

d/o 

Denumirea investigaţiei Pregătirea către investigaţie 

7 SPIROGRAFIA 

1. Cercetarea se efectuază matinal, pe nemîncate sau peste 2 ore după mîncare , după un repaos de 

15-20 min. 

2.Minim cu o oră pînă la examenul spirografic este necesară abţinerea de la fumat şi de la cafea 

concentrată. 

S.Tratamentul cu preparate: 

* agonişti de scurtă durată (salbutamol, berotec, berodual) se va întrerupe cu 6 ore pînă la examenul 

spirografic; 

* antagonişti de lungă durată (serevent) se va întrerupe cu 12 ore pînă la examenul spirografic. 

4. Vestimentaţia pacientului, va fi comodă pentru a exclude efectul de presiune asupra cutiei 

toracice. 

5. La examinările repetate vor fi prezentate rezultatele anterioare ale spirografiilor. 

2 ELECTROENCEFALOGRAFIA 

1.Cercetarea se efectuază peste 1-2 ore după mîncare, în stare psihologică calmă şi echilibrată. 

2. Părul va fi recent spălat cu şampon (degresat) fără folosirea fixativelor şi musurilor. 

3.Se va abţine de la consum de alcool şi a nicotinei înainte de investigaţie. 

4.Se va scoate peruca de pe cap pe timpul investigaţiei. 

3 

REOENCEFALOGRAFIA 

(REG) 

1.Cercetarea se efectuază peste 1-2 ore după mîncare, în stare psihologică calmă şi echilibrată. 

2. Părul va fi recent spălat cu şampon (degresat) fără folosirea fixativelor şi musurilor. 

3.Se va abţine de la consum de alcool şi a nicotinei înainte de investigaţie. 

4.Se va scoate peruca de pe cap pe timpul investigaţiei. 

4 
REOyASOGRAFIA 

(RWG) 

1. Membrele vor fi spălate cu săpun seara, în ajunul examinării şi recent în ziua examinării. 

2. Nu se vor aplica unguiente sau soluţii uleioase pe suprafaţa destinată examinării în ajun şi în ziua 

examenului. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

ULTRASONOGRAFIA 

TRANSABDOMINALĂ 

GENERALĂ 

(ficatul, căile biliare şi splina, pancreasul 

glandele suprarenale şi alte strucutri 

retroperitoneale) 

I l.Cu 2-3 zile pînă Ia examinare se vor exclude din alimetaţie următoarele alimente: varza, 

fasolea, mazărea, legumele şi fructele proaspete, laptele, pastele făinoase, pîinea se secară, apa 

gazată, compotul, dulceţurile. 

2. Pentru pacienţii care au multe gaze este indicat un absorbant (Espumizan, Sabsimplex cîte 2 

cps în timpul meselor principale). 
Л 

II- In ajunul examinării se va respecta o alimentaţie cît mai uşoară şi o cină nu mai tîrziu de orele 

18:00. 
А л 

III- Iii ziua examinării se va prezenta la examen pe nemincate. 

Se va abţine de la consumul de alcool şi nicotină înainte de investigaţie. 

6 

ULTRASONOGRAFIA 

TRANSABDOMINALĂ 

UROGENITALĂ 

î.Pentru pacienţii care au multe gaze este indicat un absorbant (Espumizan, Sabsimplex cîte 2 cps în 

timpul meselor principale) cu 2-3 zile premergătoare explorării. 

2.In preziua examinării se va respecta o alimentaţie cît mai uşoară. 

3.Se va consuma 500-700 ml lichid cu 1-2 ore înainte de examen, astfel încît vezica urinară să fie 

plină. 

4.Nu urinaţi decît după examinare. 

7 
ULTRASONOGRAFIA PELVIANĂ 

TRANSRECTALĂ LA BĂRBAT 

/V ^ ^ щ Ф m 

1. In preziua examinării se va respecta o alimentaţie cît mai uşoară. 
A 

2.1n ziua examinării se va prezenta pe nemîncate. 

3.Dimineaţa pînă la examinare se va efectua o clizmă de curăţire cu 1,0-1,5 litri de apă fiartă. 

8 FIBROGASTRODUODENOSCOPIA 

A 

l.In ajunul examinării se va respecta o alimentaţie cît mai uşoară şi o cină nu mai tîrziu de orele 

18:00. 
/v A 

2.In ziua examinării se va prezenta Ia examen pe nemincate. 

Se va abţine de Ia consumul de medicamente, lichide, alcool şi nicotină înainte de investigaţie. 

3.Pentru pacienţii în etate sau cu probleme cardiovasculare şi respiratorii este | obligatoriu consultul 

specialistului, ECG şi monitorizare TA__. 
 


