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 NF-NUC-0700شماره سند:

 5/11/98 تاریخ بازنگری:

 24کنید ریخوددا (نان قندو نشاسته،) دار کربوهیدرات غذاهای مصرف از انجام از قبل ساعت. 

 گردد استفاده نان بدون مرغ تخم یا کباب جوجه مانند پرپروتئین غذاهای از. 

 24 انواع و یلآج ذرت، و حبوبات ماکارونی، ، غالت و برنج،،نان مصرف از اسکن از قبل ساعت 

 .کنید خودداری کمپوت

 24 دویدن روی، پیاده هرگونه از. کنید محدود را خود فیزیکی های فعالیت اسکن انجام از قبل 

 .کنید خودداری سنگین کار انحام و

 24 ابنبات،شربت مس،ادا انواع نوشابه، انواع شعیر، ماء چای، قهوه، مصرف از اسکن انجام از قبل 

 .کنید خودداری قند بدون حتی رژیمی مکمل سرفه،

 12 کنید خودداری الکل سیگارو مصرف از اسکن از قبل ساعت. 

 6 (باشند ناشتا ساعت 4 اطفال) نخورید غذا اسکن انجام از قبل ساعت. 

 است مجاز دلخواه میزان به آب مصرف. 

 صورت در. هیدد اطالع نوبتتان از قبل روز دو از دارید کرونا یا سرماخوردگی عالئم که رصورتی 

  .نمیگردد استرداد هزینه و کنسل شما نوبت اطالع عدم

 دیابتی بیماران 

 .باشد باید ml/dl 150 زیر شما خون قند اسکن این انجام جهت •

 :انسولین به وابسته غیر بیمارن •

 .دباشی ناشتا ساعت 6 مدت به باشد می ظهر 12 ساعت از قبل شما وقت که درصورتی •

 ار خود دیابت قرص و صبحانه باشد می ظهر 12 ساعت از بعد شما وقت که صورتی در •

 .باشید ناشتا ساعت 6 برای سپس و کنید مصرف

 48 از شود می استفاده متفورمین ازقرص قند بیماری کنترل جهت که درصورتی: تذکر •

  .گردد قطع باید قبل ساعت

 :انسولین به وابسته بیمارن

 .کنید هماهنگ مناسب وقت تعیین جهت پذیرش با •

 .شود هماهنگ بخش پزشک با آن نوع و انسولین تزریق امکان جهت •

 اشتهد بهمراه کیک یک یا لقمه یک و کوچک پاکتی پرچرب شیر یک ، آب بطری یک: تذکر •

 .باشید


