
Ang lahat ng 
nais mong 
malaman
tungkol sa medikal 
na pagsusuri ng 
iyong seguro.

Ang paramedical 
na pagsusuri ay 
45 – 60 minuto.

Relaks!
Ang paramedical na pagsusuri ay isang regular 
na bahagi ng proseso ng application sa seguro.

Walang paglalakbay na 
kinakailangan.
Ang iyong kompanya ng seguro ang nagbabayad 
para sa pagsusuri at ang iyong impormasyon ay 
iniingatan sa pinakamahigpit na pagiging-lihim.

Napili ng iyong kompanya ng seguro ang Dynacare 
Insurance Solutions upang kumpletuhin ang iyong 
paramedical na pagsusuri, kolektahin ang iyong 
kasaysayan ng kalusugan at magbigay ng mga 
serbisyong pagsusuri sa laboratoryo. Nasa 
mabubuti kang kamay dahil ang Dynacare ay isa sa 
pinakamamalaki at pinaka-establisadong nagbibigay 
ng pagsusuri sa laboratoryo sa Canada, naglilingkod 
sa mahigit 10 milyong Canadians bawat taon. Bilang 
karagdagan, ang aming mga laboratoryo ay nasa 
Canada, nangangahulugang matatanggap ng iyong 
insurance provider ang mga resulta nang mas mabilis 
at walang peligro ng pagkaabala sa hangganan o mga 
alalahanin sa pansarili.



Itakda aang iyong pakikipagtipan sa panahon ng 
araw na pinaka-relaks ka 

•  Matulog nang mahimbing at uminom ng maraming tubig 
— bago matulog at ang pagsusuri.

•  Upang maingatan ang pansarili, pakikumpleto ang 
paramedical questionnaire sa isang lugar na papayagan 
kang ihayag ang iyong kasaysayan ng kalusugan nang 
palihim.

•  Kung nasa trabaho ka, tiyakin na nasa isang pribadong 
lugar ka at may kalapit na washroom.

•  Kung hinihingi sa iyo na mag-ayuno, sasabihan ka namin 
upang makapagtakda ka ng umagang pakikipagtipan.

•  Ang tagal ng oras na hinihingi upang mag-ayuno ay 
magdedepende sa mga hinihingi ng kompanya ng 
seguro.

•  Kung hinihingi ang pag-aayuno, tubig lamang ang 
maaaring inumin sa loob ng panahong ito.

•  Kung mayroon kang sipon, trangkaso o regla, muling 
itakda.

Ano ang dapat mong iwasan bago 
ang pagsusuri 
•  Alkohol para sa 24 hanggang 48 oras.

•  Kape at nikotina para sa hindi bababa sa 
isang oras.

• Mga bitamina at supplements para sa 24 na oras.

•  Kung may gagawin sa dugo, iwasan ang gym at mahirap 
na aktibidad para sa hindi bababa sa 24 na oras bago at 
makaraan ang pagsusuri. Maiiwasan nito ang panganib 
ng pasa.

Dumating dala ang ilang mahahalagang bagay 
•  Photo ID, hal. Driver’s license o passport.
•  Mga detalye sa pagkontak ng mga health professional o 

health facility na binisita sa nakaraang 5 taon.
•  Patuloy na inumin ang mga inireseta mong gamot, 

ngunit ihanda ang mga ito at ang iba pang over-the-
counter na gamot na iniinom mo.

Ano ang dapat asahan 
Ang paramedical na pagsusuri ay 45 
hanggang 60 minuto. Hindi mo kailangang 
maghubad, maliban kung hinihingan ka ng 
electrocardiogram (ECG) na pagsusuri. Pakisuot 
ng maluwag na kasuotan upang madali naming 
marating ang pang-itaas mong kamay.

Sa ilang mga kaso, maaaring kailangan mo lang 
magbigay ng mga vital. Ang serbisyong ito ay 
karaniwang inaabot ng 10-15 minuto upang 
makumpleto. Susukatin at itatala ng medical examiner 
ang iyong taas, timbang, presyon ng dugo at pulso.

Paano maghanda

Ipaalam sa amin kung may problema ka sa 
pagbibigay ng dugo. Makatutulong ito sa amin na 
gawing pinaka-komportable ang karanasan mo hangga’t 
maaari. Ipaalam din sa amin kung ang daga-dagaan sa 
itaas mong braso ay mas malaki sa 14 na pulgada ang 
kabilugan o kung tumitimbang ka nang mahigit sa 300 
libra upang madala namin ang tamang sukat ng blood 
pressure cuff at timbangan.

Pakipanoorin ang aming isang-minutong 
video kung paano maghanda para 
sa iyong pagsusuri at makuha ang 
pinakamabuting mga resulta: 
dynacare.ca/applicantvideos

•  Isang selyadong sterile 
kit ang gagamitin upang 
kumulekta ng dugo 
(hanggang 3 vial), ihi at 
posible laway mo.

•  Kung hinihingi, 
isang portable 
electrocardiogram 
(ECG) na makina ang 
gagamitin upang itala 
ang mga electrical 
impulse ng puso mo. 
Wala itong kirot at para 
dito kailangan mong 
humiga at bahagyang 
maghubad.

•  Maaaring kailanganin 
ang mag-ayuno 
depende sa uri ng 
iyong pagsusuri.

•  Tatanungin ka 
tungkol sa iyong 
kalusugan at medikal 
na kasaysayan ng 
iyong pamilya.

•  Ang iyong taas, 
timbang, presyon 
ng dugo at pintig ng 
pulso ay susukatin.

Hanggang sa 
Ating Pagkikita!

800.361.3771


