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ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
 

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE  
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE 

 E PRIVATE ACCREDITATE 

 

 

PREPARAZIONE PER UROGRAFIA 
 
(da compilare a cura del Medico prescrittore,  barrando ove necessario. Si prega cortesemente 

di rispondere a tutte le domande indicate) 
 

 

Il/La Sig/Sig.ra. ............................................................................…. ha la necessità di 
essere sottoposto/a a. ...........................................................................................…….. 
per la seguente indicazione. ....................................................................................…... 
 

         حبملہ ہے)معروف یب مشتبہ( یب بچے کو اپىب دودھ پال رہی ہے      ضہمری

         یں مبتلہ ہیں: کیب اپ ان بیمبریوں م

La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta ) o in fase di allattamento:  ہاںsì  وہیں no   

 

           کیب اپ ان بیمبریوں میں مبتلہ ہیں: 
           Presenta in anamnesi:      

          (Si)    ہبں    (No) وہیں            

                                                                                 Paraproteinemia di Waldenström 

                                                                     (Insufficienza epatica grave) جگر کے امراض 
                                                                                                  گردوں کے امراض  

                                      Multiple Myeloma   

                                                                            قلبی کمی کب شکبر یب دل کے امراض 

 
                                                                                        Hyperthryreosis 

                     ہو کے ضبتھ ٹریٹ کی جب رہی                        Metformina زیببیطص جو   
 

                                                                           عالج         Anticoagulant  حبلیہ 

 

Si        No     

           (Diatesi allergica) الرجی  
 

IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL 
PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE 
ESEGUIRÀ L’INDAGINE 

 

دن سے زیادي  03)یہ ٹیسٹ آئیںکر لے کر اتھس ٹیسٹ والے دن جتائمىدرجہ زیل خون کے ٹیسٹ کے و

                                                                        (۔پراوے وہیں ہووے چاہیے
Il paziente deve presentarsi il giorno dell’esame con gli esiti recenti (massimo 30 
giorni precedenti la data di esecuzione dell’esame) di                               

- CREATININEMIA (creatinine, کری ٹی ویه) 

- GLICEMIA (glycemia,گلی سیمیا ) 

براي مہرببوی کر کے ٹیطٹ والے دن ٹیطٹ ضے ُجڑا ہوا پچھال میڈیکل ریکبرڈ لے  

 کرآئیں)مثبل کے طور پر ایکص رے، الٹراضبؤوڈ، وغیري(
ed eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i 
referti) relativa alla richiesta. 
 
Data ……………..      Firma del medico ………………… 

(Insufficienza renale moderata/severa) 

(Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza  cardiocircolatoria)            

(Diabete in trattamento con Metformina )                                                                                                           

(È in corso terapia anticoagulante orale) 

(Mieloma multiplo) 

(Ipertireosi) 
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 ٹیسٹ کی تیاری

PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 

ٹیطٹ کرواوب ہے اوھیں مىدرجہ زیل تیبری کروی پڑے گی۔  Urografia جه مریضوں وے   
 

1. دو دن ٹیسٹ سے پہلے ہلکب کھبوب کھبئیں۔ خبص طور پر ان چیسوں کب اضتعمبل بىد کردیں                   

    

دالیں، ٓاوبج، روٹی،چبول، پبضتب، بطکٹ، رش، شراة، میٹھب، کبربوویٹیڈ پبوی،   جیے کے فروٹ، ضبسیبں، 

 وغیري۔                     

دھ، دہی، پىیر، گوشت، مچھلی، ضوپ، جوش، اوڈے،قدرتی ٓاپ یہ چیسیں کھب ضکتے ہیں: دو

 پبوی،بچوں کی خوراک۔

 

 2. ایک دن ٹیسٹ سے پہلے:

  لیں ان میں ضے کوئی ایک پیٹ صبف کروے والی دوائی بجے 8صبح(Xprep  کی ایک پوری

گولیبں، یب پھر کوئی اور دوائی جص کب کمپوزیشه ان دواؤں جیطب  21کی  Pursennid خوراک یب 

 (ہو

ووٹ: پیٹ صبف کروے والی دوائی کی پوری خوراک بڑوں کے لیئےہے،بچے،بوڑھے اور وي لوگ         

   جه کی صحت بہت کمسور ہے وي ٓادھی خوراک لیں۔         

 

  لیٹر ضبدي پبوی  2.1بجے کے درمیبن:بہت زیبدي پبوی پیئں، کم از کم  01:33بجے اور  10:33شام 

                    ۔پیىب ضروری ہے 

 

0. ٹیسٹ والے دن کم از کم 8 گھىٹے پہلے کچھ بھی وہ کھبئیں ) ٓاپ صرف میٹھب پبوی پی  ضکتے ہیں 

گھىٹے ٹیطٹ ضے پہلے بىد کر دیىب ہے( 4جو   

 

جبری رکھ ضکتے ہیں۔ اپىے فیملی ڈاکٹرکی ہدائت کے متعببق . ٓاپ معمول کی دوائیں4  

 

 ہیں تو ٹیطٹ ضے دو دن پہلے بىد کر دیں۔لے رہے   Metforminaاگر ٓاپ ۔       

 لے رہیں ہیں تو ٹیطٹ والے دن وہ لیں۔ -bloccanti ed ACE-inibitoriاگر آپ  ۔      
 

 

 

اگر ٓاپ کسی وجہ سے ٹیسٹ والے دن وہیں ٓا سکتے، تو براي مہرباوی فون کر کے ٓاگاي کر دیں۔        
 
 

 ووٹ:

کیووکہ جو تھ ایک اور زمہ دار فرد کا ہووا ضروری ہے،جوگاڑی چال سکے،یاد رکھیں مریض کے سا ۔

دوائیں ٹیطٹ کے دوران اضتعمبل کی جبتی ہیں،وي گبڑی چالوے کی صالحیت کو چىد گھىٹوں کے لیے 

 کمسور کر دیتی ہیں۔

مىٹ کے لیے رکىبپڑے۔ 03۔ ہو ضکتب ہے کہ ٹیطٹ کے بعد ٓاپ کو ہطپتبل میں   
 


