
                          Informacje ogólne dla Pacjenta i Lekarza przed badaniem CT

Badanie tomografii komputerowej TK/ Urografii z dożylnym podaniem jodowego środka kontrastowego 
wykonuje się przy pomocy promieniowania rentgenowskiego i jest ono obarczone ryzykiem związanym z jego 
działaniem oraz możliwością niepożądanego działania środków kontrastowych.
Badanie może być wykonane wyłącznie na zlecenie lekarza – skierowanie powinno zawierać wszystkie dane 
niezbędne do prawidłowego wykonania procedury. (DU.05.194.1625 dn. 25.08.2005).

Podanie dożylnego środka kontrastowego zleca Lekarz/Radiolog prowadzący badanie.
W uzasadnionych  przypadkach może zaistnieć konieczność podania kontrastu w badaniach tomograficznych 
ogólnie przyjętych jako badania bezkontrastowe-np.CT zatok obocznych nosa, CT kręgosłupa, CT głowy i inne. 
Zaleca się wypełnienie kwestionariusza także przed tymi badaniami .
Istnieje możliwość szybkiego oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi w trakcie badania-koszt badania w 
laboratorium szpitalnym 10,50zł.-płatne przez Pacjenta.

Dla prawidłowego uzyskania obrazów konieczna jest pełna współpraca badanego z personelem medycznym.

W przypadku dożylnego podania środka kontrastowego mogą wystąpić działania niepożądane.
Do takiego badania Pacjent powinien być nawodniony.
Proszę wypić w równych porcjach 1-1,5 l.  niegazowanej wody, 1-2godz.przed badaniem.
Na 2 godz. przed badaniem nie należy spożywać pokarmów.

Do badania jamy brzusznej może być konieczne doustne podanie rozcieńczonego jodowego środka 
kontrastowego lub dodatkowej ilości wody. Przy wskazaniach do dokładniejszej oceny jelita grubego prosimy o 
przygotowanie się do badania podobnie jak do kolonoskopii.
Zakup preparatu np.Fortrans, w Aptece na koszt Pacjenta -dalsze postępowanie można przeczytać w ulotce 
informacyjnej preparatu /lub skonsultować się z lekarzem kierującym  lub rodzinnym.
Prosimy o wypicie dodatkowej,większej ilości wody /patrz wyżej/, rano przed badaniem CT.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji ,możliwie ze wszystkich poprzednich badań obrazowych łącznie 
z badaniami nagranymi na płytach CD lub na innych nośnikach oraz innej dokumentacji medycznej np.
karty wypisowe z hospitalizacji , wyniki badań laboratoryjnych itp.
W uzasadnionych przypadkach dostarczenie w/w dokumentacji będzie konieczne i wydłuży czas
oczekiwania na opis wykonanego Badania .

Po dożylnym podaniu środka kontrastowego może pojawić się uczucie gorąca,metalicznego smaku w ustach, 
zaczerwienie twarzy.

Pełne informacje na temat jodowych środków kontrastowych  zawarte są w ulotkach firmowych preparatów w 
Zakładzie Radiologii oraz na ogólnie dostępnych stronach internetowych.

Według zaleceń producentów środków kontrastowych Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić przez 24 
godziny po badaniu z dożylnym podaniem jodowego środka kontrastowego.

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonania badania z użyciem promieniowania rentgenowskiego w 
przypadku badań rutynowych jest ciąża lub jej podejrzenie.
Przeciwwskazaniem bezwzględnym do podania jodowego środka kontrastowego są:
brak pisemnej zgody na wykonanie badania, ostre/ nieleczone wole toksyczne tarczycy, ciąża, uczulenie na Jod
(konieczne jest zgłoszenie takiego faktu personelowi medycznemu Pracowni).
Przeciwwskazaniem względnym może być ostra i przewlekła niewydolność nerek ,krążenia i wątroby,
 wywiad alergiczny, uczulenie na leki, wcześniej stwierdzone uczulenie na środki kontrastowe, , niewyrównana 
nadczynność tarczycy, zażywanie leków wymienionych w kwestionariuszu.
W przypadku przyjmowania leków stosowanych przewlekle proszę skonsultować się z lekarzem kierującym. 

Wszystkie zaistniałe sytuacje należy zgłosić personelowi medycznemu Pracowni przed wykonaniem badania.
W przypadku wątpliwości, należy je wyjaśnić z lekarzem kierującym , z personelem medycznym Pracowni lub 
telefonicznie-nr.telefonu  do Zakładu Radiologii SPSzW. im Jana Bożego w Lublinie 081 740 42 63

Dla bezpieczeństwa pacjentów zaleca się pozostanie na obserwacji w Pracowni bezpośrednio po wykonaniu 
badania z dożylnym podaniem kontrastu przez okres 30 minut.


