
Ce trebuie ştiut ınainte  de a veni la 
check-up: 
1. Veniți la examinare înaite de a servi  masa  . Evitați 
să consumati  orice după miezul noptii.

• Nu serviti mic dejun sau  gustari .
• Evitați fumatul, consumul de cafea sau gumă 
de mestecat după miezul nopții.
• După miezul nopții, înainte de examinare, 
puteți bea doar apă.
• nu luați nici un medicament dimineata ınainte 
examinare check-up .
• Consumul de alcool trebuie oprit cu 3 zile 
înainte de examinare.
• Nu aplicați nici o cremă pe corp. 

2. Nu se fac exercitii fizice ın dimineata  check-up 
ului.
3. Dacă sunteți gravidă, sau aveți îndoieli ın vederea 
unei sarcinii , trebuie să anuntati  medicul dumnea-
voastră înainte de ınceperea  procedurilor 
4. Luați cu dvs. rezultatele analizelor  precedente ..
5. Luați cu dvs. un trening și ıncaltaminte sport 
pentru testul de stres (banda ). Nu purtați bijuterii.
6. Pentru femei data examinării nu trebuie să coin-
cidă cu perioada menstruatiei.
7. Vă rugăm să reprogramați data examinării pentru 
o altă zi în următoarele condiții:

• dacă aveți simptome de infecție cum ar fi febră, 
oboseală, dureri în gât;
• dacă sunteți la menstruatie 
• dacă urmati un tratament cu antibiotice.
• dacă ați consumat  alcool în ultimele trei zile.

Administrarea medicamentelor enumerate 
în lista anexată mai jos trebuie să fie oprită 
cu cel puțin 3 zile înainte de data determi-
nată pentru examinare:
1. Dacă administrați aspirină și dacă pachetul de 
examinare include analiza de coprocultura („anali-
za de sânge ocult în scaun,“) trebuie să încetați să 
mai luați aspirină cu 5 zile înainte de efectuarea 
examinării. În cazul în care starea dvs. de sănătate 
necesită un tratament asociat cu administrare regu-
lată de aspirină (boala coronariană a inimii, 
afecțiuni de valvă cardiacă etc.), vă rugăm să 
completați cartea medicală atașată mai jos.
2. Vitamine
3. Mijloace homeopatice sau suplimente
4. Suplimente biologice care conțin fier

Medicamentele care nu trebuie să fie oprite 
înainte de examinare sunt:
Medicamente administrate pentru boli cronice, in-
clusiv hipertensiune arterială, diabet, inimă, artrită, 
boli tiroidiene, un nivel ridicat de colesterol, tulbu-
rări psihiatrice, tulburări neurologice.

Puteți administra dozele de dimineață din 
medicamentele prescrise după ce ați dat 
sânge pentru analiză.

Vă recomandăm să aduceți cu dvs. medica-
mentele administrate.
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NICIoDATă Nu ESTE PREA TâRzIu? 
GâNDIțI-Vă DIN Nou ...

Nu uITAțI Să fACEțI
ExAMINăRI REGulATE

PREGăTIREA PENTRu CHECk-uP:

ContaCtează-ne

Turcia, Istanbul
Cumhuriyet mahallesi 2255 
sokak no:3 Gebze 41400 
Kocaeli 
Pentru conversație 
(telefonică) în limba română, 
engleză și turcă:
+90 262 678 55 07
+90 262 678 54 52
http://www.
anadolumedicalcenter.ro

Biroul Anadolu Romania:

Bucuresti 
Str. Hatmanul Arbore,
nr. 15 - 19, sector 1
(+40 725) 98 53 80
























































