הוראות לנבדק לפני בדיקת לב במאמץ (ארגומטריה)
נבדק\ת יקר\ה,
תודה שבחרת לבצע את הבדיקות אצלנו במור .להלן כמה דברים שחשוב לדעת לפני ביצוע
הבדיקה.


נא להצטייד בתעודה מזהה.



נא להביא אתך סיכומי מחלה ותרשים א.ק.ג אחרון (במידה וישנם) ,וכן רשימת תרופות מעודכנת אותן הנך
לוקח/ת.



בלילה לפני הבדיקה ,מומלץ לישון לפחות  6שעות.



אין לעסוק בפעילות גופנית  42שעות לפני הבדיקה.



רצוי לא לאכול כ 3-שעות לפני הבדיקה ,או לאכול ארוחה קלה בלבד (שתיית מים ,תה ,מיצים ,ולקיחת
תרופות מסוימות מותרת).



יש להמנע ביום הבדיקה מעישון ומשתיית קפה ,אלכוהול או קולה.



נא להביא נעליים שטוחות או נעלי ספורט ובגדי הליכה נוחים.



בהמשך תמצאו הוראות לגבי הפסקת תרופות מסוימות לקראת ביצוע הבדיקה .יש לקרוא את ההוראות
בדקדקנות ולהקפיד על ביצוען .בכל מקרה של אי ודאות ,יש להתיעץ עם הרופא הקרדיולוג של מור.



עליך להמשיך בלקיחת התרופות כרגיל גם ביום הבדיקה ,פרט לתרופות שאותן יש להפסיק לפני
הבדיקה כדלקמן:
א .את התרופות הבאות יש להפסיקן  42שעות לפני הבדיקה :דרלין (פרולול) ,נורמיטן (נורמלול),
לופרסור (ניאובלוק ,מטופרס) ,קונקור (קרדיולוק) .זאת בתיאום עם הרופא/ה המטפל/ת.
ב .במידה שאין אפשרות להפסיק התרופות הנ"ל מסיבות רפואיות ,כגון לחץ דם ניכר וכדומה ,יש
להמשיך בלקיחת התרופות כרגיל גם ביום הבדיקה.
ג .בכל מקרה יש לחדש את לקיחת התרופות מיד לאחר סיום הבדיקה (הביאו עמכם לבדיקה את
התרופות שהופסקו ,כדי לקחתן מיד בסיום הבדיקה).
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ד .חולי סוכרת המקבלים אינסולין – יש לקחת אינסולין כרגיל גם ביום הבדיקה ולאכול ארוחה קלה
כשעה-שעתיים לפני הבדיקה (נא להביא אתך את התרופות שהופסקו כדי לקחתן מיד בסיום
הבדיקה).


במהלך בדיקת לב במאמץ ניתן להישאר עם חולצה קלה ו/או חזייה.

תוצאות הבדיקה מוכנות כשבוע ימים לאחר הבדיקה.
במקרה של ביטול תור יש להודיע על כך  42שעות לפני מועד הבדיקה ,באמצעות טלפון למוקד השירות
שלנו*3313 :
לפרטים נוספים ,נציגי השרות שלנו ישמחו לעמוד לשירותך בימים א'-ה' בין השעות  00:00-31:00וביום
ו' בין השעות  ,08:00-13:00בטלפון :לקוח עסקי  / *4001לקוח פרטי .*3000
דרכי הגעה ותחבורה לסניפים בהם מבוצעת הבדיקה:


סניף בני ברק ממוקם ברח' ז'בוטינסקי  ,1בני ברק



סניף חורב ממוקם במרכז חורב ,רחוב חורב  ,31קומה .1



סניף ירושלים ממוקם ברחוב םארן  ,34רמת אשכול.

חניה:


למוזמנים לסניף בני ברק – חניה בחניון בית נח ,רחוב הלפיד  ,0פינת בן גוריון ,רמת גן.



למוזמנים לסניף חורב – חניה בחניון יאיר השחר ,רח' חורב  ,32חיפה (בצמוד לבית קפה ביגה ובנק
לאומי).

קווי אוטובוס שמגיעים לסניף בני ברק:
321 ,326 ,320 ,331 ,330 ,341 ,14 ,04 ,10 ,61 ,60 ,66 ,13 ,10 ,30 ,30 ,1 ,3
413 ,410 ,420 ,430 ,440 ,433 ,430 ,400 ,314 ,310 ,300 ,306 ,361 ,366 ,310
244 ,243 ,232 ,233 ,234 ,233 ,204 ,203 ,306 ,312 ,313 ,310 ,414 ,406 ,460
143 ,031 ,623 ,641 ,630 ,111 ,113 ,160 ,161 ,161 ,163 ,102 ,211 ,266
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קווי אוטובוס שמגיעים לסניף חורב:
 ,795 ,791 ,237 ,200 ,93 ,37 ,30א31
קווי אוטובוס שמגיעים לסניף ירושלים:
 ,11א.340 ,11
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