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Nýrnasteinbrjótur 11A
Göngudeild þvagfærarannsókna
Hringbraut

Undirbúningur:  1) Fljótandi fæði frá kl. 10 daginn áður
  2) Fastandi 2 tíma fyrir rannsókn

      Röntgenmyndataka: dags.            kl.
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Steinbrjótur

Göngudeild 11A

Stofa 

Utan þess tíma er svarað á bráðamóttöku í Fossvogi

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar
kl. 8:00 - 16:00 í síma 543 7100/543 7136

dags.

dags.

dags.

Endurkoma:

      

Ekki má aka bifreið daginn sem steinbrjóts-
meðferðin fer fram, vegna lyfjaáhrifa

Athugið! 

kl.

kl.
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