
Przygotowanie do badania tomografii komputerowej

W dniu badania proszę zgłosić się na czczo. Należy zabrać ze sobą :
    • dowód osobisty
    • dokumentację leczenia, jeśli taka istnieje
    • wynik poziomu kreatyniny ( wykonany maksymalnie dwa tygodnie przed terminem 
badania)
      
UWAGA! Pacjent przyjmujący leki zawierające METFORMINĘ (w razie wątpliwości zapytać 
lekarza rodzinnego) powinien odstawić lek na 48 godzin przed badaniem.
      

Przygotowanie do zdjęcia kręg L - S
    • w przeddzień badania zjeść lekki obiad około godz. 16.00
    • zażyć środki przeczyszczające ( np Bisacodyl )
    • przyjąć środki na odgazowanie ( np. Espumisan , Esupticon ) 3 x 2 kapsułki
    • w dzień badania na czczo zgłosić się do Pracowni RTG celem wykonania badania

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej
    • W przeddzień badania przyjąć środki na odgazowanie ( np. Espumisan ) 3 x 2 kapsułki.
    • Rano zjeść lekkie śniadanie i przyjąć 2 kapsułki środka na odgazowanie. Obiadu nie jeść.
    • Pół godziny przed badaniem wypić dwie szklanki wody przegotowanej.
    • Z pełnym pęcherzem moczowym zgłosić się na badanie.
    • Wskazane dostarczenie wyniku badania USG wcześniej wykonanego.

Przygotowanie do badania urograficznego
Urografia jest to rodzaj badania obrazowego, które pozwala na uwidocznienie nerek i dróg 
odprowadzających mocz. Podczas badania pacjentowi podaje się do naczyń krwionośnych środek 
cieniujący, który następnie jest wydalany przez nerki i pozwala na zobrazowanie kolejno kielichów 
i miedniczek nerkowych, moczowodów i pęcherza moczowego.

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!
Przed wykonaniem badania UROGRAFII należy zastosować się do poniższych zaleceń.

1. Na 2-3 dni przed badaniem :
    • Wykonać badanie krwi na poziom kreatyniny ( w Laboratorium ) ( na czczo !!!)
    • zacząć zażywać Espumisan lub Esputicon 3 razy dziennie po 2 kapsułki. Oba te leki mają
dokładnie takie samo działanie, odgazowują i można je bez recepty nabyć w każdej aptece.
2. W dniu poprzedzającym badanie należy:
    • nie spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych - 
ostatni posiłek zjeść nie później niż o 18 -tej /płynny/ dnia poprzedzającego badania.
3. W dniu badania należy:
    • zażyć rano 2 kaps. Esputiconu lub Espumisanu
    • na badanie zgłosić się na czczo
    • zadbać o wypróżnienie
    • nie palić papierosów i nie pić kawy



    • pacjenci, którym badanie wyznaczono po godzinie 14-tej nie mogą jeść na 6 godzin przed 
planowaną godziną badania - płyny wolno spożywać.
    • jeżeli wcześniej były wykonywane badania USG należy przynieść ze sobą ich wynik

Uwaga !
    1. Prosimy o bezwzględnie o poinformowanie lekarza kierującego i personelu pracowni Rtg o 
uczuleniu na środki kontrastowe, alergiach, lub schorzeniach nerek zwłaszcza, gdy wynik nadania 
klirensu kreatyniny GFR jest poniżej 30 ml/ min.
    2. Pacjentki w ciąży powinny bezwzględnie powiadomić o tym personel pracowni Rtg.
    3. Pacjent powinien pamiętać, aby w czasie badania poinformować, o nagłych 
dolegliwościach.
    4. Pacjenci przyjmujący preparaty metforminy / metformax, siofor, glucophage, avamina, 
formetic/ powinni zaprzestać jej przyjmowanie na 48 godzin przez planowanym badaniem i na 24 
godziny po badaniu - zmianę leczenia na okres badania uzgodnić ze swoim lekarzem.
    5. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest pierwszy trymestr ciąży I. 
Drugi i trzeci trymestr ciąży są przeciwwskazaniem względnym - w zależności od wskazań 
medycznych .
U kobiet w okresie rozrodczym zalecane jest wykonywanie badań radiologicznych w pierwszej 
fazie cyklu miesiączkowego - bezpośrednio po miesiączce , w razie wątpliwości pacjentka powinna 
wykonać test ciążowy.

20.12.2017 r.


	Przygotowanie do badania tomografii komputerowej
	Przygotowanie do zdjęcia kręg L - S
	Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej
	Przygotowanie do badania urograficznego
	Uwaga !

