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  از انجام اسکن ساعت قبل 84از              

  لیست کبهل  ٌیذکثب اًَاع ًبم ّبی تجبری ٍ یب دارٍّبی تزکیجی حبٍی هتفَرهیي خَدداری  متفورمیناس هصزف دارٍی(

 دارٍ ّب را هی تَاًیذ در قسوت هزثَط ثِ ثیوبراى دیبثتی هطبّذُ کٌیذ(.

 ٍرسضی سٌگیي ٍ هبسبص پزّیش کٌیذ. ثذًی ٍ اس اًجبم فعبلیت 

  از انجام اسکن ساعت قبل 48از 

  ضزثت ّبی ضذ سزفِ  ٍ )چبی ٍ قَُْ(دار ٍ حبٍی کبفئیي هصزف الکل، تزکیجبت ًیکَتیي ٍ اس اس جَیذى آداهس

 خَدداری کٌیذ.

 .فعبللیت ّبی خَد را کن کزدُ ٍ ثیطتز استزاحت کٌیذ 

  ِهزاجعِ کٌیذ(. سیز رصین غذایی جذاٍلاس رصین غذایی کن کزثَّیذرات استفبدُ کٌیذ )ث 

 هی ثبضذ  ممنوعسبعت قجل اس اًجبم اسکي  78هصزف هَارد سیز اس حذٍد 

    

 لَثیب - ًخَد فزًگی سیت سهیٌی ضکالت -آثٌجبت   پبستب -هبکبرًٍی

 الکل -ًَضبثِ  ضیزیٌی کطوص ٍ هَیش قٌذ ٍ ضکز

 آداهس چبی ٍ قَُْ اًَاع دسز –صلِ  عسل -هزثب 

 غالت صجحبًِ هبست -ضیز  آة هیَُ صٌعتی ضیزیي کٌٌذُ ّبی صٌعتی

  ٍرهیطل اًَاع هیَُ ٍ آة هیَُ سیگبر یب تزکیجبت ًیکَتیي دار
 

 هی ثبضذ  بالمانعسبعت قجل اس اًجبم اسکي  78هصزف هَارد سیز اس حذٍد 

  هبرگبریي – کزُ رٍغي یب هبّی اًَاع گَضت

  اًَاع سجشیجبت تخن هزغ آجیل

 

 ساعت قبل از انجام اسکن  6از 

 ًَضیذى آة ثالهبًع است. فقط .باشید ناشتا 

 پَضص گزم داضتِ ثبضیذ ٍ در هسیز رسیذى ثِ ثیوبرستبى  رضزایط آة ٍ َّایی سزد ّستیذ حتوبدر صَرتی کِ د   

ضیطِ ّبی اتَهَثیل را پبییي ًذّیذ ٍ اس لجبس گزم استفبدُ کٌیذ. در صَرت اهکبى در طی هسیز رسیذى تب ثیوبرستبى اس 

 ثخبری ٍسیلِ ًقلیِ استفبدُ کٌیذ.

  لیتز آة ثٌَضیذ. 1اًجبم اسکي حذٍد  سبعت تب 7در ثبسُ سهبًی پس اس رسیذى ثِ ثیوبرستبى ٍ تَصیِ هیطَد 

  استفبدُ هی کٌذ تزکیجبت حبٍی دکستزٍس ٍ ٍ یب دیگز رٍش ّبی تغذیِ غیزخَراکی در صَرتی کِ ثیوبر اس تغذیِ ٍریذی

 سبعت قجل اس اًجبم اسکي قطع ضَد. 8کبلزی حذاقل اس 

 ًَلَاسم فلشی را خبرج فزهبییذ.قجل اس هزاجعِ، توبم سیَر آالت )گزدى ثٌذ، سبعت، الٌگَ...(ٍ یب ّز گ ِ 

 با آرزوی تندرستی


