SOUTH EASTERN AREA LABORATORY SERVICES
Τοποθεσίες Κέντρων Συλλογής SEALS [SEALS Collection Centre Locations]:
ος
Νοσοκοµείο Prince of Wales: Cobden Parkes Building, 2 Όροφος East, High Street, Randwick. Τηλ. 93829060
ος
Ιδιωτικό Νοσοκοµείο Prince of Wales Suite 28, 7 Όροφος, Barker Street, Randwick. Τηλ. 96504963
Νοσοκοµείο St George: Ισόγειο, Clinical Services Building, Gray Street, Kogarah. Τηλ. 91133027
Νοσοκοµείο Sutherland: Pathology Building, Γωνία Karenna Road και Kingsway, Caringbah. Τηλ. 95407420
Νοσοκοµείο Wollongong: 7ος Όροφος, Block C, Wollongong Hospital, Crown Street, Wollongong. Τηλ. 42534009
Νοσοκοµείο Shellharbour: Νοσοκοµείο Shellharbour, Madigan Blvd, Shellharbour. Τηλ. 42952487
Νοσοκοµείο Shoalhaven: Νοσοκοµείο Shoalhaven, Shoalhaven Street, Nowra. Τηλ. 44239235

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ 2 ΩΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ GTT
[GLUCOSE TOLERANCE TEST 2 HR METABOLIC GTT]
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ [PATIENT INFORMATION]
Ο γιατρός σάς έχει ζητήσει να υποβληθείτε σε Εξέταση Ανοχής στη Γλυκόζη (GTT).
Η εξέταση αυτή αποδεικνύει την ικανότητα του σώµατός σας να ανεχθεί µια µετρηµένη ποσότητα γλυκόζης
και βοηθά το γιατρό σας να αποφασίσει ποια, πιθανώς, θεραπευτική αγωγή θα απαιτηθεί.
Θα πρέπει να κλείσετε ένα ραντεβού για αυτή την εξέταση και να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα:
Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 2 ώρες.
Σας συµβουλεύουµε να µην σας συνοδεύουν τα παιδιά σας, καθώς απαιτείται να καθίσετε ακίνητοι κατά τη
διάρκεια της εξέτασης.
Αν θηλάζετε παρακαλούµε να το αναφέρετε πριν από το ραντεβού σας, καθώς δεν θα είστε σε θέση να
θηλάζετε µέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση. Μπορεί να θέλετε να φέρετε κάποιο άτοµο µαζί σας για να
επιβλέπει το νεογέννητο µωρό σας.
Μπορεί να φέρετε ένα βιβλίο να διαβάσετε και το δικό σας φαγητό να φάτε µετά από την εξέταση.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΙΑΤΑΣ [DIET RESTRICTION]
1. Για τρεις ηµέρες πριν από την εξέταση θα χρειαστεί να ακολουθήσετε µια διατροφή υψηλή σε
υδατάνθρακες. Αυτό σηµαίνει ότι πέντε φορές την ηµέρα (πρόγευµα, πρωινό τσάι, µεσηµεριανό,
απογευµατινό τσάι και δείπνο), και πέρα των γευµάτων που συνήθως τρώτε, θα πρέπει επίσης να τρώτε
τροφές όπως ρύζι, ζυµαρικά, ψωµί, κέικ, φρούτα, κλπ. Μη διαταράξετε τις δικές σας συνήθειες φαγητού,
αλλά απλά προσθέστε τα προαναφερόµενα φαγητά στα γεύµατα σας.
2. Πρέπει να νηστέψετε από τις 8.00 µµ το βράδυ πριν την εξέτασή σας – µη φάτε ή πιείτε τίποτε
(ούτε τσίχλα) µέχρι µετά την ολοκλήρωση της εξέτασής σας το επόµενο πρωί.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ [TESTING PROCEDURE]
Πρώτον, ένα δείγµα αίµατος θα συλλεχθεί από το χέρι σας. Στη συνέχεια θα σας δοθεί ένα ποτό γλυκόζης
(παρόµοιο µε γλυκιά λεµονάδα). Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να ξεκουραστείτε (καθισµένοι) για 2 ώρες
χωρίς να φάτε ή να πιείτε τίποτα ή µέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση.
Ορισµένοι ασθενείς παρουσιάζουν µια σύντοµη περίοδο ναυτίας, πονοκεφάλου και ζάλης µετά το ποτό της
γλυκόζης. Αυτή είναι µια φυσιολογική αντίδραση στο ποτό της γλυκόζης και συνήθως περνά γρήγορα. Αν
εξακολουθείτε να µην αισθάνεστε καλά ή ανησυχείτε, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το προσωπικό
Παθολογίας των Εξωτερικών Ιατρείων.
Περαιτέρω λήψη δειγµάτων αίµατος θα ληφθούν σε µία ή/και δύο ώρες µετά από το ποτό.
Στη συνέχεια είστε ελεύθεροι να φύγετε, να φάτε και να πιείτε όπως επιθυµείτε.
Παρακαλούµε ακολουθείστε τη δίαιτα όπως περιγράφεται παραπάνω τις ακόλουθες ηµέρες:
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Μετά νηστέψετε (να µη φάτε ή πιείτε τίποτε) από τις 8.00 µµ αυτής * της ηµέρας µέχρι το ραντεβού σας:
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

SEALSAI - Pt Info GTT Metabolic 2Hr Greek-01
Authorised by: C.Jeffree

ΩΡΑ

Page 1 of 1
Released: 04.11.2012

Diagnosis | Teaching | Research

