
 

 

PET/OTA GAMMAGRAFIA, 18F-FDG-AREKIN. DIABETIKOAK 

MEDIKUNTZA NUKLEARRA 

ZER DA 18F-FDG BIDEZKO PET/OTA GAMMAGRAFIA? 

PET/OTA teknika diagnostiko bat da; ordenagailu bidezko tomografiak (OTA) ematen duen informazio anatomikoa eta 

positroi-emisio bidezko tomografiak (PET) ematen duen informazio metabolikoa konbinatzen ditu ekipo batean. 

PET/OTA proba erraz, seguru eta ez-mingarri da. 

PAZIENTE DIABETIKOEK BEHARREZKO DUTEN PRESTAKUNTZA 

Azterketa egin aurreko 2 egunetan (48 orduetan), ez duzu hartu behar karbohidratotan aberatsa den elikagairik (edari 

azukredunak, fruta, fruta-zukuak, pasta, opilak eta abar). 

Eguneroko ohiko medikazioa har dezakezu (tentsio arteriala, bihotza, kolesterola, asma…), azukrerik gabeko urarekin. 

Diabetesarentzako medikazioa berariaz zehaztuko dizugu.  

Azterketaren bezperan ez duzu ahalegin fisiko handirik egin behar. 

Diabetikoa bazara eta INTSULINA-tratamendua hartzen baduzu: 

Zure janari-erregimena eta intsulina jarri behar duzun, ala ez, zehaztuko dizugu. 

AHOTIKO ANTIDIABETIKOAK (PASTILLAK) hartzen badituzu: 

BARAURIK egon behar duzu, 6 ordu lehenagotik gutxienez. Zer medikamentu hartzen duzun jakin behar dugu, 

batzuetan beharrezkoa izan baitaiteke aldaketak egitea. Zehazki jakinaraziko dizugu, eta oso zorrotz bete behar duzu 

dieta bi egun horietan, eta, bereziki, bezperako gauean. 

ZERTAN DATZA? 

Proba egiteko, produktu erradioaktibo bat emango dizugu zainetik. 

Odolean duzun azukre-maila zein den jakin behar dugu; beraz, Medikuntza Nuklearreko Zerbitzura iristean duzun 

glukosa-kantitatea analizatuko dugu.  

Erradiofarmakoa injektatu ondoren, atsedenean egon behar duzu ordubetez. Batzuetan, medikuak aginduta, baliteke 

ahotiko kontrastea edo zain barneko kontraste iodatua eman behar izatea, irudien kalitatea hobetzeko. Une bakoitzean 

jakinaraziko dizugu zer prozedurari jarraituko diogun.  

Tomografoko miaketak, gutxi-gorabehera, 30 minutu iraungo du.  

2 orduz egon beharko duzu, gutxi gorabehera, Medikuntza Nuklearreko Zerbitzuan. Beste azterketa batzuk egin behar 

badizkizugu, baliteke denbora gehiagoz egon behar izatea. 

OHARRAK: 

 Zain barneko kontraste iodatua ematen badizugu, baliteke goragalea eta gonbitoak izatea edo larruazala gorritzea. 

Ohiz kanpoko kasu batzuetan, erreakzio larriagoak gertatzen dira. Anbulatorioan edo ospitalean tratatuko dira horiek. 

Egiten diren 3.700.000 miaketako heriotza bat gertatzen da. Giltzurrunen funtzioari eragin diezaioke tratamenduak. 

Horregatik, zuri dagokizun informazioa bildu behar dugu: giltzurrunen funtzioa, asma, botika-alergiak edo lehenago 

kontraste iodatuekin gertatutako erreakzioak. Kontuan hartuko dugu ematen diguzun datu oro. Teknika egiten dugun 

bitartean edozein arazo agertuko balitz konpontzen saiatuko gara. 

 Muskulu-lasaigarri bat ematen badizugu ahotik, proba egin ondoren ez gidatzea gomendatzen dizugu (erizaintzako 

langileek jakinaraziko dizute lasaigarria eman baino lehen). 

 Proba hau ez zaie egin behar emakume haurdunei. 

 Bularra ematen ari bazara, jakinarazi erizaintzako profesionalei. 
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