Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

O que é cintilografia de perfusão miocárdica sob esforço com o
uso de lexiscan?
Por que é solicitada a cintilografia de
perfusão miocárdica sob esforço com
o uso de lexiscan?
É realizado um teste de esforço para avaliar o
suprimento de sangue e a função do coração.
O teste é utilizado para detectar se o
suprimento de sangue para o músculo cardíaco
está adequado. O médico prescreveu um teste
de esforço com o uso de Lexiscan porque sua
capacidade de andar está limitada.

Medicamentos que contêm cafeína:



Cafergot (todas as formas)
Compostos de Darvon



Wigraine (todas as formas)












Planeje ficar no local do exame por três (3)
horas.

O que devo fazer antes do exame?
Não coma nem beba nada que contenha
cafeína por 24 horas antes do procedimento.



Não coma nada nem fume por pelo menos três
horas antes do procedimento.

Se for diabético, verifique o nível de glicose
antes de ir para o local do exame. Os
pacientes com diabetes devem ingerir uma
refeição leve três horas antes do exame, já que
o exercício tende a fazer com que o nível de
glicose no sangue diminua. Você deve levar o
medidor de glicose com você no dia do
exame.

Synalgos-DC
Fiorinal
No Doz
Excedrin
Anacin

Medicamentos que contêm teofilina:

Quanto tempo leva o exame?

Tome todos os medicamentos habituais antes
do exame, a menos que o médico tenha dado
outra instrução. Devem ser evitados
medicamentos contendo teofilina por 36-48
horas antes do exame. Devem ser evitados
medicamentos contendo Persantin por 48
horas. Converse com o médico antes de
suspender algum dos medicamentos. Leve
com você uma lista de todos os medicamentos
que estiver tomando no momento.







Aerolate
Bronkodyl
Constant-T
Elixophyline SR
Theodur Sprinkle
Theoclear L.A.
Quibron-T/SR
Slo-bid Gyrocaps
Theophyline SR
Theospan Jr.
Duracap
Theobid Duracap












Theovent L.A.
Theochron
Theotair
Respid
Theospan-SR
Theodur
Uniphyl
Sustaire
Theo-24
Slo-Phylin
Gyrogapas

O que acontecerá no dia do exame?


Após chegar e fazer o registro para o exame, o
técnico em cardiologia fará perguntas rápidas
sobre sua história clinica, inclusive sobre os
medicamentos que estiver tomando no
momento.



Em seguida, um acesso intravenoso (IV) será
inserido no braço ou na mão.



O técnico em cardiologia colocará 12 adesivos
em seu peito para o eletrocardiograma e uma
braçadeira para medição da pressão arterial no
braço.



Você deverá subir na esteira e caminhar em
uma velocidade agradável por quatro (4)
minutos



Uma enfermeira registrada administrará a
dose prescrita de Lexiscan através do
acesso IV enquanto você estiver
caminhando.



Será injetada uma dose do isótopo
nuclear no acesso IV imediatamente após
a administração da injeção.



Após completar os 4 minutos de
caminhada, você será levado para uma
cadeira onde os sinais vitais serão
monitorados por vários minutos.

*O exame é realizado em três locais, verifique em qual
local seu exame está marcado.

Danbury Hospital Medical Arts CenterLocalizado na 111 Osborne Street. Estacione em
qualquer vaga disponível ou no estacionamento
Gold (dourado). Entre no hall principal do
primeiro andar para fazer o registro e, em seguida,
vá para o terceiro andar.
Se tiver outras dúvidas, ligue para (203) 739-4999.



O eletrocardiograma, a braçadeira para
medição da pressão arterial e o acesso IV
serão removidos.

Southbury Cardiovascular Center- Localizado na
22 Old Waterbury Road, Southbury, CT. Ao
chegar, faça o registro na Recepção de
Cardiologia, na Suite 107.



Em seguida, você será levado para a sala
de câmera onde serão feitas as imagens
de esforço.

Se tiver outras dúvidas, ligue para (203) 2624234.

Quando as imagens forem concluídas,
aproximadamente três (3) horas depois,
você voltará para o local do exame ou
será informado que o teste foi concluído.
Você não precisará voltar para o local do
exame se for informado que o teste foi
concluído.

Danbury Hospital- Localizado na 24 Hospital
Ave., Danbury, CT. Siga as placas para o
estacionamento AZUL e estacione na Seção violeta
(Purple). Entre no hall principal do quinto andar e
pergunte no balcão de informações onde o exame
cardiológico de esforço é feito.
Se tiver outras dúvidas, ligue para (203) 739-4999.

Como obter os resultados do exame?

Outras informações também podem ser obtidas
em www.danburyhospital.org



Em nenhuma circunstância o técnico ou a
enfermeira registrada poderá discutir os
resultados do exame com você. O exame será
interpretado por um cardiologista que então
enviará os resultados para o médico que o
solicitou. Normalmente, os resultados desses
exames ficarão disponíveis em cinco dias
úteis. Os resultados não lhe serão entregues
no dia do exame.
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Como chegar ao local do exame
Para obter mais informações ou para saber mais sobre os serviços e programas especiais disponíveis no Danbury Hospital,
acesse o site www.DanburyHospital.org
Brazilian Portuguese

