Thyroid Scan
A thyroid scan checks your thyroid gland for problems. The thyroid
gland is located in your neck. It speeds up or slows down most body
functions. You will be asked to swallow a pill that contains a small
amount of radioactive iodine for this test. There are no side effects from
taking this pill.
This test has 3 parts. You will be given 3 appointment times. Arrive on
time for each part of the test.
If you have any allergies to medicines, foods or other things, tell the
staff before the test.
If you are breastfeeding, pregnant or think you might be, tell the staff
before the scan. For women of childbearing years, a pregnancy test is
done before the scan.

To Prepare
• Do not take multi-vitamins that contain iodine for 4 weeks before
the test.
• If you are taking thyroid medicine, ask your doctor when you need to
stop taking it before the test.
• Do not eat or drink anything, including water, after midnight before
the test and for 2 hours after you take the pill.
• Ask your doctor if you should take your medicines the day of the test.
If so, take with sips of water only.
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Тіреосцинтиграма
Тіреосцинтиграма перевіряє Вашу щитовидну залозу на наявність
проблем. Щитовидна залоза розташована на шиї. Вона прискорює
або сповільнює більшість функцій організму. Для проведення
цього обстеження Вас попросять проковтнути таблетку, яка містить
невелику кількість радіоактивного йоду. Прийом цієї таблетки не
спричиняє жодних побічних ефектів.
Це обстеження складається з 3 частин. Вам буде тричі призначено
час прийому. Не спізнюйтеся на кожний етап Вашого
обстеження.
Якщо у Вас виникають будь-які алергії на ліки, продукти або
дещо інше, сповістіть про це персонал до початку обстеження.
Якщо Ви годуєте грудьми, вагітні або думаєте, що можете бути
вагітні, сповістіть про це персонал до сканування. Для жінок
дітородного віку перед скануванням проводиться тест на вагітність.

Для підготовки
• За 4 тижні до обстеження припиніть вживання полівітамінів, які
містять йод.
• Якщо Ви приймаєте ліки для щитовидної залози, запитайте свого
лікаря, за який час до обстеження Ви повинні припинити прийом
цих ліків.
• Не їжте й не пийте нічого, включаючи воду, починаючи з
опівночі перед обстеженням і протягом 2 годин після прийому
таблетки.
• Запитайте у Вашого лікаря щодо вживання Ваших ліків вранці
в день обстеження. Якщо ліки треба вживати, запивайте їх
невеликою кількістю води.
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Your Appointments
Part One:

Your test is at _____________morning/afternoon
Time

on _______________ _______, 20_____.
Month

Day

Year

You are told about the test and given a pill to swallow.

Part Two

Your test is at _____________morning/afternoon
Time

on _______________ _______, 20_____.
Month

Day

Year

About 6 hours later, you return to have a small blood sample taken from
your arm to measure the amount of radioactivity in your thyroid gland.
You may wait at home between parts one and two.
Part Three

Your test is at _____________morning/afternoon
Time

on _______________ _______, 20_____.
Month
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Day

Year

Ваші відвідування
Перша частина:

Ваше обстеження відбудеться о _____________ ранку/дня
      Час

_________________ _______, 20_____.
Місяць                    День                    Рік

Вам розкажуть про обстеження й дадуть таблетку для того, щоб Ви
її проковтнули.
Друга частина

Ваше обстеження відбудеться о _____________ ранку/дня
     Час

__________________ _______, 20_____.
Місяць                       День                  Рік

Приблизно за 6 годин Ви повернетеся в лікарню для того, щоб у
Вас взяли невеликий аналіз крові з руки для вимірювання рівня
радіоактивності в щитовидній залозі. Між першою й другою
частиною Ви можете очікувати дома.
Третя частина

Ваше обстеження відбудеться о _____________ ранку/дня
     Час

_______________ _______, 20_____.
Місяць               День                   Рік
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The next day, you have blood taken
again. A scan of your thyroid gland
is done. You will lie down for the
scan. This takes about 1 hour.
Test results are sent to your doctor.
Your doctor will share the results
with you.
Talk to your doctor or nurse
if you have any questions or
concerns.
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Наступного дня у Вас знову
візьмуть кров для аналізу.
Буде проведене сканування
Вашої щитовидної залози. Для
сканування Вам необхідно буде
прилягти. Це займе приблизно 1
годину.
Результати обстеження будуть
відправлені Вашому лікарю. Ваш
лікар пояснить Вам ці результати.
Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до
Вашого лікаря або медичної сестри.
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