
      ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 
 
 
 

Τμήμα PET/CT  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

● Πού πραγματοποιείται η εξέταση;  

Η εξέταση πραγματοποιείται στο ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Χαλανδρίου. Η διεύθυνσή μας είναι Εθνικής 

Αντιστάσεως 54, Χαλάνδρι, Τ.Κ.15231 (είσοδος από το κτίριο της Κλινικής, στο 1ο υπόγειο).  

 

● Πώς είναι η εξέταση; Τι να περιμένω; 

Το μηχάνημα στο οποίο θα γίνει η εξέτασή σας μοιάζει πολύ με τον αξονικό τομογράφο (CT). 

Την ημέρα του ραντεβού σας, μετά την υποδοχή σας από τη γραμματεία, θα σας γίνουν κάποιες 

απλές ερωτήσεις που αφορούν το ιατρικό ιστορικό σας. Στη συνέχεια θα σας εξηγηθεί 

λεπτομερώς η διαδικασία και θα σας χορηγηθεί ενδοφλέβια το φάρμακο (FDG) το οποίο είναι 

απαραίτητο για να γίνει η εξέταση. Η χορήγηση του φαρμάκου είναι ανώδυνη και δεν ενέχει 

κινδύνους αλλεργικής αντίδρασης. Κατόπιν θα παραμείνετε ξαπλωμένος/η άνετα σε ένα ήσυχο, 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο για περίπου μία ώρα, μετά το τέλος της οποίας θα μεταφερθείτε στο 

ειδικό κρεβάτι της PET/CT κάμερα. Εκεί το εξειδικευμένο προσωπικό θα σας τοποθετήσει σε 

κατάλληλη θέση και θα σας ζητήσει να παραμείνετε όσο πιο ακίνητος/η γίνεται προκειμένου να 

ληφθούν οι απαραίτητες εικόνες. Η λήψη των εικόνων είναι ανώδυνη και ακίνδυνη για τον ασθενή 

και διαρκεί περίπου 8-10 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης θα ελεγχθεί εντός λίγων λεπτών 

η ποιότητα των εικόνων που ελήφθησαν, και κατόπιν θα λάβετε κάποιες πολύ απλές οδηγίες και 

θα αποχωρήσετε. Η συνολική παραμονή σας στο κέντρο διαρκεί 2-3 ώρες.  

 

● Μετά την εξέταση; 

Θα σας δοθούν απλές οδηγίες από το προσωπικό. Γενικά δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί 

μετά την εξέταση. Καλό είναι για 6 - 8 ώρες να αποφεύγετε να έρχεστε σε παρατεταμένη κοντινή 

επαφή με έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά. Μπορείτε να φάτε κανονικά και να επανέλθετε στη 

φυσιολογική για εσάς φυσική δραστηριότητα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής σας. 

Καλό θα είναι να πίνετε λίγο παραπάνω νερό για το υπόλοιπο της ημέρας σας. 

 

Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά το έντυπο “Οδηγίες για Εξεταζόμενους” 


