Badanie TK jamy brzusznej ,miednicy mniejszej , URO-TK

( BADANIA Z KONTRASTEM )

1. Kilka dni przed badaniem należy oznaczyć POZIOM KREATYNINY (badanie z krwi
wykonywane w laboratorium).
2. Jeżeli wynik jest nieprawidłowy proszę skontaktować się z lekarzem zlecającym, rodzinnym
lub pielęgniarką w Pracowni Tomografii.
3. Na badanie proszę przyjść na czczo (6 godzin nie jeść).
4. Proszę zabrać ze sobą całą dotychczasową dokumentację medyczną czyli wypisy szpitalne,
RTG, USG, TK, MRI z opisami i płytami.
Przygotowanie pacjenta do badania.
Proszę zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie do badania, gdyż ono warunkuje jakość i
dokładność otrzymanych obrazów.
W ciągu dwóch poprzedzających badanie dni należy spożyć więcej płynów niż zwykle (staramy się
dobrze nawodnić organizm). Proszę wypić dodatkowo dziennie co najmniej po 2 litry wody
mineralnej niegazowanej.
Na 6 godzin przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo.
Leki, które musimy przyjmować codziennie rano – połykamy popijając obficie wodą.
Osoby chore na cukrzycę zabierają ze sobą leki (tabletki, insulinę) oraz kanapki aby zaraz po badaniu
w szpitalu przyjąć leki i zjeść śniadanie.
Osoby zażywające leki z grupy METFORMIN: (FORMETIC ,AVAMINA, METFORMAX
,GLUCOPHAGE, SIOFOR, ETFORM, METRAL) muszą skonsultować z lekarzem prowadzącym
ewentualne okresowe odstawienie leku na kilka dni.
Do właściwego przeprowadzenia badania potrzebne jest dobre wypełnienie jelit wodą. W tym celu
należy wypić w ciągu
2 godzin poprzedzających badanie ok. 1,5-2 litry wody mineralnej niegazowanej. Ponadto przynieść
ze sobą na badanie ok. 0,5 litra wody niegazowanej, gdyż może zaistnieć konieczność wypicia tej
wody w czasie badania.
Do szpitala zgłaszamy się na badanie na wyznaczoną godzinę (nie wcześniej !) bezpośrednio do
poczekalni Pracowni Tomografii Komputerowej (parter szpitala - korytarz koło SOR).Wyznaczona
godzina jest godziną orientacyjną.
Pacjenci wywoływani są do gabinetu z poczekalni. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, iż czasami w
Pracowni TK wykonywane są pilne badania z SOR lub innych oddziałów, które mogą przesunąć czas
wykonania badania ambulatoryjnego.
Na badanie prosimy ubrać wygodne, luźne ubranie bez metalowych dodatków (guzików, spinek,
broszek).

W dalszej części dnia po wykonanym badaniu spożywamy również większą ilość płynów niż zwykle.
Przed badaniem proszę poinformować lekarza radiologa, pielęgniarkę lub technika rtg o :








jakichkolwiek komplikacjach zdrowotnych w czasie przygotowania do badania
rozpoznanych alergiach i/lub reakcjach uczuleniowych na stosowane uprzednio leki i środki
kontrastowe
chorobach metabolicznych lub hormonalnych (choroby tarczycy, cukrzyca)
astmie oskrzelowej -zabrać ze sobą wziewy -tzw. SOS
przyjmowanych stale lekach
stosowaniu soczewek kontaktowych i protez zębowych
ciąży lub jej podejrzeniu

W przypadku wątpliwości, innych pytań, niemożliwości przybycia na badanie prosimy o kontakt
telefoniczny
z Rejestracją Pracowni Diagnostyki Obrazowej SPS ZOZ w Lęborku.

Rejestracja jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
Telefon do Rejestracji : (59) – 86 35 227

