Zakład Rentgenodiagnostyki
Szanowni Państwo !
Wszystkie badania w Zakładzie Rentgenodiagnostyki (Rtg)
są realizowane na podstawie skierowań i po uprzednim
zapisaniu się poprzez sekretariat radiologii I piętro łącznik
osobiście lub telefonicznie 22 5841178.
Zgłaszając się na badania należy zabrać dokumentację
zdjęciową i opisy z ewentualnych wcześniejszych badań
Proszę również mieć dowód osobisty.
Zgłaszając się na badania prosimy o pozostawienie biżuterii
w domu , Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione bez nadzoru !
Jednocześnie informujemy iż pierwszeństwo w
wykonywaniu badań mają pacjenci szpitala.
Przygotowanie do badań :

Tomografia komputerowa :
Pacjent do badania TK musi być odpowiednio przygotowany :
● w dniu badania należy przyjąć stałe leki
● najpóźniej 4 godziny przed planowanym badaniem można zjeść lekki posiłek
● bardzo ważne jest właściwe nawodnienie organizmu w tym celu na kilka dni przed
planowanym badaniem należy pić wodę niegazowaną w ilości około 1,5 litra , w
dniu badania przed badaniem należy wypić 0,5 l wody niegazowanej
Uwaga ! Pacjenci do kolonoskopii wirtualnej
● w dniu badania pozostają na czczo ,proszę nic nie jeść i nic nie pić
Pacjenci z nadczynnością tarczycy lub leczeni Jodem promieniotwórczym muszą posiadać
obowiązkowo zaświadczenie od lekarza prowadzącego.
●

BADANIA Z KONTRASTEM – konieczny aktualny poziom kreatyniny i GFR ( ważny 10
dni ) kontrast dożylny może powodować upośledzenie funkcji nerek , po badaniu przez 1
-2 doby należy pić około 2 l wody niegazowanej.
Na badania należy zgłosić się z :
● wcześniejszymi wynikami badań , dokumentacją zdjęciową ( jeśli pacjent posiada )
● dowód osobisty
● proszę zabrać ze sobą wodę niegazowaną – na badanie TK jamy brzusznej i
miednicy
Uwaga ! Pacjenci przyjmujący leki na cukrzycę powinni odstawić tabletki na 48 godz.
przed i 48 godz. po badaniu ,tym samym muszą to uzgodnić ze swoim lekarzem
prowadzącym
Poniżej spis leków zawierających metforminę :
● AVAMINA
● ETFORM 500 ;850
● FORMETIC
● GLUCOPHAGE 500;850;100;XR
● METFOGAMMA 500;850;1000;
● METFORMAX 500,850,1000 SR 500,BLUEFISH ;GALENA
● METAFOR
● METRAL
● SIOFOR 500;850;1000

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TK KOLONOSKOPIA WIRTUALNA :
badanie jest wykonywane z podaniem dożylnego środka cieniującego
( kontrastu )
● w dniu poprzedzającym badanie pacjent musi przygotować się
preparatem FORTRASN ,lub SODA wg ulotki ( preparaty do nabycia w
aptekach )
● wskazane jest właściwe nawodnienie organizmu w tym celu należy dużo
pić w dniu poprzedzającym badanie i po badaniu zalecana jest woda
mineralna niegazowana
● w dniu badania pacjent pozostaje na czczo nie może jeść ani pić
konieczny aktualny poziom kreatyniny i GFR ( ważny 10 dni ) kontrast
dożylny może powodować upośledzenie funkcji nerek ,chroniąc je należy
dostosować się do zaleceń :przed badaniem i po jego wykonaniu pić około 2 l
wody !
Uwaga ! Pacjenci przyjmujący preparaty zawierające metforminę ( na cukrzycę )
muszą wykonać aktualny poziom GFR (Wskaźnik GFR służy do oceny czynności nerek )
Jeśli jest równy lub większy 45-60ml/ min to mogą kontynuować przyjmowanie
metforminy,jeśli jest mniejszy niż GFR 30ml/min nie należy podawać środka cieniującego.
Pacjenci którzy nie wykonają poziomu GFR muszą odstawić preparat Metforminy na 48
godz. przed badaniem i po badaniu co należy ustalić z lekarzem prowadzącym

