
PRZYGOTOWANIE DO TK Z KONTRASTEM

Do badania Tk z kontrastem  zgłaszamy się z osobą towarzyszącą !
Do badania Tk z kontrastem j.brzusznej pacjent zgłasza się 1godz. przed badaniem, do pozostałych badań

kontrastowych ½ godz. przed badaniem.

 Przygotowanie pacjentów do badań TK

Zalecenia ogólne:

• należy zadbać o właściwe nawodnienie organizmu, 1 dzień  przed planowanym badaniem należy wypić 
2-3 litry wody, w dniu badania należy wypić 2-3 szklanki wody 2 godziny przed badaniem,
• na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować 
pokarmów stałych), z 1,5 litrową butelką wody mineralnej niegazowanej
• jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza 
prowadzącego popijając niewielką ilością wody niegazowanej,

Wyjątek! W przpadku pacjentów leczonych Metforminą należy odstawić lek 48 godzin przed badaniem

ZALECENIA DLA OSÓB Z CUKRZYCĄ

Przed badaniem pacjent powinien poinformować personel medyczny o zażywanych lekach i poziomie cukru.

Jeżeli pacjent przyjmuje metforminę - odstawić  ten lek na 48 godziny przed badaniem TK z użyciem 
kontrastu oraz skonsultować się z lekarzem leczącym cukrzycę w celu ustalenia terapii na czas przerwy w 
przyjmowaniu metforminy.

Pacjenci , którzy mają wykonane badanie w godzinach rannych i przedpołudniowych nie przyjmują rannej 
dawki insuliny , oznaczają poziom cukru i pozostają na czczo do badania.

Badania przeprowadzone w godzinach popołudniowych , zaleca się zjedzenie lekkiego śniadania oraz 
zażycie leków przeciwcukrzycowych z wyjątkiem metforminy ( insulinę należy zredukować do aktualnego 
poziomu cukru i spożytego posiłku lub wcześniej ustalić z lekarzem kierującym na badanie)

Na 5 godzin przed badaniem zabrania się przyjmowania jakichkolwiek posiłków w tym także insuliny.

Prosimy o zabranie glukometru, insuliny, kanapki (posiłku), glukozy w żelu lub w kostkach.

• pacjentki będące w ciąży powinny koniecznie o tym fakcie powiadomić lekarza radiologa przed 
wykonaniem badania,
• w przypadku badań w obrębie głowy i szyi należy usunąć kolczyki, spinki, klamry,łańcuszki, okulary, 
protezy zębowe, aparaty słuchowe,
• w przypadku badań klp, jamy brzusznej, kręgosłupa należy usunąć wszelkie przedmioty mogące 
zakłócić przebieg badania.

     Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania TK jest ciąża.
Badanie kobiet w ciąży może odbyć się tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki, za jej 
wiedzą i w pełni świadomą zgodą.
U pacjentek nieprzytomnych decyzję o  wykonaniu badania TK podejmuje lekarz kierujący po 
konsultacji z lekarzem radiologiem nadzorującym.

 Pacjenci zobowiązani są do pozostawienia telefonów komórkowych poza gabinetem diagnostycznym.
                 Bezpośrednio przed badaniem TK pacjent powinien przynieść ze sobą:

• aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny i współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR. Za 
aktualne uznaje się badanie kreatyniny wykonane w okresie 14 dni ( nie dłuższym niż) poprzedzającym TK,



• poprzednie wyniki ostatnio wykonywanych badań diagnostycznych (opis + płyta CD), laboratoryjnych, 
wypisy ze szpitala (jeżeli są),

• dowód osobisty,
• osoby niepełnoletnie zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się 

oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim i książeczką zdrowia 
dziecka,dziecko powyżej 16 r. ż. musi dodatkowo wyrazić pisemną zgodę na badanie.

• w przypadku badań jamy brzusznej i/lub miednicy małej 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej,
• okulary (w przypadku ich używania)- niezbędne do wypełnienia ankiety przed badaniem.

Właściwe przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego, co umożliwia 
dokładniejszą diagnozę.

Przygotowanie pacjentów do poszczególnych badań TK

Przygotowanie do badań TK głowy:

• należy zgłosić się na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.

Przygotowanie do badań TK klp i sródpiersia:

• należy zgłosić się na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.

  Przygotowanie do badań TK jamy brzusznej:

W przypadku badań z uwzględnieniem jelit pacjent powinien zadbać o dostateczne wypróżnienie w 
dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania.

• dwa dni przd planowanym badaniem należy stosować dietę lekkostrawną
• ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed planowanym badaniem,
• należy zgłosić się 1 godzinę  przed ustalonym terminem badania w celu nawodnienia. Pacjent  zaczyna 
pić wodę w poczekalni przed wejściem do Pracowni TK. Czas picia wody trwa  około 1 godziny. Po upływie
tego czasu zaczyna się badanie. Zatem pacjent zgłaszający się na badanie TK jamy brzusznej i/ lub miednicy 
małej powinien być świadomy czasu oczekiwania.

Przygotowanie do badań TK miednicy małej:

• przygotowanie jak do badania TK jamy brzusznej + wypełniony pęcherz moczowy.
Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa pozostaje 30 minut pod 
obserwacją personelu wykonującego badanie. Jeśli nie wystąpią możliwe działania niepożądane, to pacjent 
może opuścić teren placówki.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z badania TK pacjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie personel pracowni TK

Po badaniach TK z użyciem środka kontrastowego zaleca się spożywanie dużej ilości płynów ok. 2 litrów, 
aby przyspieszyć usunięcie kontrastu z krwi.

Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić 24 godziny po badaniu.


