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 PREPARATION INSTRUCTION for FASTING Ultrasound Scan 

(6-8 hours BEFORE appointment time)  

உணவு உடக் ொள்ளொமல் கெய்யவேண்டிய அதீத ஒலி படப் பரிவெொதனை ் ொை 

தயொரந்ினல ேழிமுனை ள்   

(மருத்துே வெொதனை ்கு 6-8 மணி வநரத்திை்கு முை்)  

DO’s  / கெய்ய ்கூடியனே  DON’Ts / கெய்ய ்கூடொதனே  

 Please fast 6-8 hours before appointment time 

மருத்துவ ச ோதனைக்கு முை் 6-8 மணி 

சேரத்திற்கு உணவு  ோப்பிடக்கூடோது  
 

 
No FOOD 
உணவு உடக்கோள்ளக்கூடோது  

 Drink PLAIN WATER (ONLY) 
தண்ணீர ்மடட்ும் குடிக்கலோம்  

  

 
No DRINKS (Plain water is allowed) 
சுனவ போைங்கனளத் தவிரக்்கவும்   

(தண்ணீர ்குடிக்க அனுமதி உண்டு) 

 
 

 Take Medication (If any) 
மருே்து எடுத்துக்ககோள்ளலோம் (இருே்தோல்) 

 

 
Do not take DIABETES MEDICINE before your 
appointment (if any) 
உங்கள்  ே்திப்புக்கு முை்  ேீரிழிவு சேோய் 

மருே்னத எடுத்துக்ககோள்ள சவண்டோம் 

(இருே்தோல்) 
 

 Arrive clinic 10 mins early  

10 ேிமிடத்திற்கு முை் மருே்தகத்திற்கு வரவும்  

 

 
No SMOKING 
புனகப்பிடிக்கக் கூடோது  

 

To re-schedule, please call:  
மீண்டும் திட்டமிட, தயவுக ய்து 

அனைக்கவும் : 

6355 3000 
(NHGP Contact Centre) 
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PREPARATION INSTRUCTION for NON-FASTING Ultrasound Scan 

உணவு உடக் ொண்டபிை்  கெய்யவேண்டிய அதீத ஒலி படப் பரிவெொதனை ் ொை 

தயொரந்ினல ேழிமுனை ள்   

DO’s / கெய்ய ்கூடியனே 

 Eat and drink (as per normal)  
உணவு மற்றும் போைங்கள் அருே்தலோம் (வைக்கம் சபோல்) 

 

 

 Take Medication (If any) 
மருே்து எடுத்துக்ககோள்ளலோம் (இருே்தோல்) 

  

 Arrive clinic 10 mins early  

10 ேிமிடத்திற்கு முை் மருே்தகத்திற்கு வரவும்  

 

To re-schedule, please call:  
மீண்டும் திட்டமிட, தயவுகெய்து  

அனை ் வும்: 

6355 3000 
(NHGP Contact Centre) 

  

  

NON-FASTING Ultrasound Scan for NHGP 
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 PREPARATION INSTRUCTION for PELVIS Ultrasound Scan (with FULL BLADDER) 

(1 hour BEFORE appointment time)  

 
இடுப்பு பகுதி ் ொை அதீத ஒலி படப் பரிவெொதனை தயொரந்ினல ேழிமுனை ள்   

 (பரிவெொதனை ்கு 1 மணி வநரத்திை்கு முை் ) 

DO’s / கெய்ய ்கூடியனே DON’Ts /கெய்ய ்கூடொதனே 

 Drink 2-3 bottles (total 1.0- 1.5 litre) of PLAIN WATER  

2-3 சபோத்தல்கள் வனர (கமோத்தம் 1.0 -1.5 லிட்டர)் தண்ணீர ்

அருே்தலோம் 

 
 

 
Do not go to TOILET  
கழிவனறக்கு  க ல்லக்கூடோது  

 

 Arrive clinic10 mins early  

10 ேிமிடத்திற்கு முை் மருே்தகத்திற்கு வரவும்  

  
 

 

 Eat and drink (as per normal)  
உணவு மற்றும் போைங்கள் அருே்தலோம் (வைக்கம் சபோல்) 

 

 

To re-schedule, please call:  
மீண்டும் திட்டமிட, தயவுகெய்து  

அனை ் வும்: 

6355 3000 
(NHGP Contact Centre) 

  

 

PELVIS Ultrasound Scan for NHGP 
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