
Załącznik nr 2 do Procedury P-1/DO-01 

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z KONTRASTEM 
  

1. Pacjent powinien wykonać badanie laboratoryjne: 

a) poziom kreatyniny (GFR) wynik ważny do tygodnia przed badaniem TK, 

b) poziom TSH wynik ważny do miesiąca przed badaniem TK.  

2. W dniu badania TK pacjent powinien: 

a) przynieść wyniki badań wraz ze skierowaniem na badanie TK, 

b) być na czczo - nic nie jeść, 

c) zażyć rano leki na stałe przypisane przez lekarza, nie przerywać leczenia farmakologicznego, 

d) następujące leki odstawić na 24 h przed badaniem: 

• SIOFOR 

• METFORMIN 

• METFORMAX 

e) Pacjent chory na astmę zgłasza się na badanie z przyjmowanymi lekami wziewnymi, 

f) pić od rana wodę niegazowaną około 1 - 1,5 litra małymi łykami, do godziny 9:00, badanie 

wykonywane jest w godz. 10:00 - 10:30, g) 

g) korzystać z WC. 

  

3. W dniu badania pacjent zgłasza się na badanie około 20 - 30 minut przed wyznaczoną godziną 

(pacjenci ambulatoryjni). 

4. Przez dobę po badaniu należy dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu w celu wydalenia 

środka kontrastowego.  

5. Mogące wystąpić reakcje niepożądane i możliwe powikłania związane z podaniem kontrastu: 

uczucie ciepła, metaliczny smak w ustach, zawroty głowy, nudności, wymioty, świąd, pokrzywka, 

obrzęki, skurcz oskrzeli, spadek RR. Bardzo rzadko mogą się pojawić: drgawki, wstrząs, 

zatrzymanie akcji serca. 

6. Objawy niepożądane po podaniu stosowanych w Zakładzie Radiologii niejonowych środków 

kontrastowych występują rzadziej niż po podaniu środków jonowych. 

7. Głównymi przeciwwskazaniami do podania środka kontrastowego są: nadczynność tarczycy, 

niewydolność nerek i alergia na jodowe środki kontrastowe. 

8. Konsultacji z lekarzem rodzinnym lub specjalistą w zakresie odstawienia leku i ponownego 

oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi po badaniu wymagają pacjenci przyjmujący niektóre 

leki p/cukrzycowe i ze schorzeniami nerek.  

9. W przypadku schorzeń tarczycy pacjent dostarcza pisemną zgodę specjalisty endokrynologa na 

podanie kontrastu, wystawione maksymalnie 30 dni przed badaniem TK. 

  

Przed dostarczeniem skierowania pacjent samodzielnie bądź z lekarzem kierującym powinien 

wypełnić kwestionariusz „Ankiety Diagnostycznej”. 

Jeżeli pacjent badany w trybie ambulatoryjnym nie zamierza odebrać wyniku osobiście powinien 

wypełnić upoważnienie osobie uprawnionej do odbioru wyniku. Druk upoważnienia dostępny jest w 

pracowni Tomografii Komputerowej. 

Pacjent ambulatoryjny otrzymuje opis badania w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD).  

Czas oczekiwania na wynik: 1 tydzień  

W przypadku rezygnacji z planowanego badania proszę o niezwłoczne powiadomienie Pracownię 

Tomografii. Telefon: 797702704 


