TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
PRZYGOTOWANIE
1. Na 5 godzin przed badaniem nie przyjmować posiłków, 2 godziny przed badaniem nie pić.
2. Pacjent zgłaszający się do badania MUSI MIEĆ OZNACZONY POZIOM KREATYNINY (do oznacz.
w przychodni przyszpitalnej w laboratorium, w przychodni III piętro), wynik ważny 7 dni, nie
dotyczy to pacjentów na tomografię zatok, kręgosłupa, badań do których pacjent odmawia
podania kontrastu. Badanie kreatyniny można wykonać w innej przychodni dogodnej dla
pacjenta.
3. Pacjenci z chorobami tarczycy muszą mieć wykonane badanie poziomu hormonów tarczycy
(wynik ważny 1 miesiąc) lub zaświadczenie od endokrynologa o braku przeciwskazań do
wykonania badania
4. do badania tomografii jamy brzusznej zabrać ze sobą 1 litr niegazowanej wody
5. Pacjenci z cukrzycą leczeni Metforminą (preparaty Formetic, Metformax, Glucophage,
Gluformin, Siofor) w przypadku badania tomografii z kontrastem powinni odstawić lek na 48
godzin przed badaniem i 24 godz. po badaniu.
6. Pozostałe leki przyjmowane na stałe zażyć w dniu badania o zwykłej porze.
7. Proszę zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonywanych badań
8. W przypadku badań kręgosłupa, zatok, powyższe przygotowanie nie obowiązuje.
9. W razie jakichkolwiek pytań, zmiany terminu badania lub rezygnacji prosimy dzwonić pod
podany niżej numer (proszę zabrać okulary przed badaniem trzeba wypełnić ankietę).
10. Na badanie proszę się zgłosić z dowodem osobistym
11. Po badaniach z kontrastem zaleca się spożywanie zaleca się spożywanie większej ilości
płynów przez 2 dni po badaniu (celem usunięcia kontrastu z organizmu).
12. Skierowania na Tomografię Komputerową i Rezonans Magnetyczny prosimy dostarczyć w
ciągu tygodnia od dnia zapisu.
13. Skierowanie można dostarczyć:
• e-mailem rejestracja.rtg@spzozkrasnystaw.pl
• faxem 82 576 49 01
• drogą pocztową na adres SP ZOZ
SP ZOZ Krasnystaw
Ul. Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw
Pracownia Tomografii i Rezonansu
• osobiście
14. Na skierowaniu powinna być napisana data i godzina badania oraz telefon kontaktowy.

82 54 31 662 lub 82 54 31 582
od godz. 8- 15

