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Przygotowanie pacjenta do badania CT

Obowiązkowo, najpóźniej w dniu badania należy dostarczyć wyniki badań wykonanych wcześniej (CT, MR, RTG, USG)
dotyczących tego samego rozpoznania.

Badanie bez podania środka kontrastowego (HRCT płuc, HRCT piramid kości skroniowych, CT zatok, CT układu
kostno-stawowego) nie wymagają specjalnego przygotowania.

Badania z podaniem dożylnym środka kontrastowego:

CT głowy, CT szyi, CT klatki piersiowej, angio CT:

1. Na 3-7 dni przed badaniem wykonać badanie krwi z oznaczeniem stężenia kreatyniny i eGFR oraz TSH
(w przypadku chorób tarczycy).

2. Na 48 godzin przed zaplanowanym badaniem i 24 godziny po wykonanym badaniu, należy odstawić leki
przeciwcukrzycowe  takie  jak:  GLUCOPHAGE;  METFORMAX; SIOFOR;  METRAT;  METIFOR;
FORMETIC; METFORGAMMA; ETFORM; AVAMINA.

3. W dniu badania pacjent zgłasza się na czczo, ostatni stały posiłek może być  przyjęty na 6 godzin przed
badaniem. Dozwolone jest picie umiarkowanej ilości płynów.

CT jamy brzusznej i miednicy:

1. Na 48 godzin przed zaplanowanym badaniem i 24 godziny po wykonanym badaniu, należy odstawić leki
przeciwcukrzycowe  takie  jak:  GLUCOPHAGE;  METFORMAX; SIOFOR;  METRAT;  METIFOR;
FORMETIC; METFORGAMMA; ETFORM; AVAMINA.

2. W przeddzień badania dieta lekkostrawna, płynna i półpłynna z większą niż na co dzień ilością płynu (min. 2
litry).  O godzinie  11-12  należy zażyć  preparat  przeczyszczający FORTRANS.  Każdą  z  czterech  saszetek
preparatu należy rozpuścić w 1 litrze wody (łącznie 4 litry płynu)  i wypić w tempie 1 litr na godzinę.

3. W dniu badania pacjent zgłasza się na czczo. Dozwolone jest przyjmowanie leków innych niż wymienione w pkt. 1.
Na 1,5 godziny przed badaniem należy wypić 1,5 litra wody niegazowanej. 

W wybranych przypadkach na zlecenie lekarza radiologa należy wypić:

-na 3,5 godziny przed badaniem  0,5 litra wody z z rozpuszczonymi w niej 14 ml Ultravist 370;
-na 1,5 godziny przed badaniem 0,25 litra  wody z rozpuszczonymi w niej  7 ml Ultravist 370;
-tuż przed badaniem 250 ml wody z rozpuszczonymi w niej 7 ml Ultravist 370;

Po  badaniach  z  dożylnym  podaniem  środka  kontrastowego  pacjent  pozostaje  w  Pracowni  Tomografii
Komputerowej przez 20-40 minut w celu obserwacji.

W ciągu dnia, po badaniu wskazane jest przyjmowanie większej niż na co dzień ilości płynu.

Brak  wymaganej  dokumentacji  lub  przygotowania  do  badania  spowoduje  wyznaczenie  nowego  terminu
badania zgodnie z obowiązującą kolejką.
Odbiór wyników badania CT w rejestracji RTG (Pracownia Diagnostyki Obrazowej), tel. 15 843 32 28.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1.46 lub pod numerem telefonu: 15 843 33 34.


