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Termin badania:
……………………………

BADANIE TK/CT (tomografia komputerowa)
Uwaga !!!
Ze względu na bezpieczeństwo wykonania badania bezwzględnie wymagane jest od pacjentów posiadanie:
• aktualnego badania laboratoryjnego poziomu MOCZNIKA I KREATYNINY (nie starsze niż 7 dni)
• u pacjentów leczonych z powodu chorób tarczycy posiadanie oznaczonego poziomu TSH (maks. 14 dni)
Przy braku ww. wyników badanie TK nie będzie wykonane. Konieczne będzie ustalenie kolejnego terminu
zgodnie z obowiązującą kolejką oczekujących.
Nie wykonujemy pacjentom ww. badań lab. w dniu planowanej tomografii.
Do badania prosimy dostarczyć wykonane w innych placówkach badania obrazowe (zdjęcia, płyty wraz
z opisem)

Przygotowanie do badania
•
•
•
•
•
•

•

na 3 dni przed badaniem wskazane jest przyjęcie Ranigastu-u 2 x dzienne po 1 tabl. celem zmniejszenia reakcji
alergicznych oraz wypicie min. 1,5 l wody na dzień.
w dniu badania pacjent winien być na czczo
w przypadku badania jamy brzusznej/miednicy należy być z pełnym pęcherzem
na godzinę przed planowanym badaniem należy rozpocząć spożywanie ok. 1 litra niegazowanej wody.
należy poinformować personel medyczny przed badaniem o chorobie nadciśnieniowej, nadczynności tarczycy,
cukrzycy i przyjmowanych lekach etc.
w dniu badania należy przyjąć leki przyjmowane na stałe popijając wodą.
jeżeli parametry nerkowe – EGFR < 60ml/min i w przypadku przyjmowania Metforminy należy lek odstawić
na 48 h przed i po badaniu.

Skierowanie na badanie należy dostarczyć w ciągu 14 dni licząc od dnia zapisu.
W dniu badania należy zgłosić się do rejestracji z:
• wynikami badań lab.
• wypełnioną ankietą i podpisanym przygotowaniem do badania
• dotychczas wykonanymi badaniami obrazowymi w formie zdjęć/płyt wraz z opisami (np. RTG,
TK, MR). Nie należy dostarczać płyt i opisów badań wykonanych w naszej placówce.
Tomografia komputerowa jest badanie diagnostyczny, w którym są stosowane dożylne środki kontrastowe zawierające
jod. Pacjentom, którzy w ankiecie nie wyrażą zgody na dożylne podanie kontrastu, kontrast nie zostanie podany.
Należy jednak zwrócić uwagę, że zaniechanie dożylnego podania kontrastu obniża znacząco wartość diagnostyczną
badania. Powodem, dla którego wymagamy pisemnej zgody chorego na dożylne podanie kontrastu jest ryzyko
powikłań, jakie mogą wystąpić u osób wrażliwych na składniki środka kontrastowego.
Możliwe powikłania po wprowadzeniu kontrastu do krwi ujawniają się rzadko:
łagodne: reakcje skórne i pokarmowe – zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności, wymioty etc.
ciężkich: spadek ciśnienia krwi, przyspieszony rytm pracy serca, skurcz oskrzeli z dusznością, zatrzymanie oddechu i
pracy serca, zanik ciśnienia krwi z możliwością zgonu.
Personel pracowni jest wyposażony w zestaw leków i urządzeń potrzebnych do udzielenia chorym pomocy medycznej w
przypadku wystąpienia powikłań po dożylnym wstrzyknięciu środka kontrastowego.
Zapoznałem/am się i potwierdzam przygotowanie do badania

………………………………………………………
Data i podpis pacjenta

