F –20/LDO wyd. II
INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED BADANIEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Na czym polega badanie TK?
 pozwala uzyskać przekroje poprzeczne badanego obiektu z wykorzystaniem promieniowania
rentgenowskiego,
 jest bezbolesne,
 zwykle trwa od 10 do 30 minut, przy czym czas użycia lampy rentgenowskiej to zaledwie kilka
do kilkunastu sekund,
 pacjent leży wygodnie, najczęściej na plecach,
 w trakcie badania nie można się poruszać,
 niektóre badania wymagają wstrzymywania oddechu zgodnie z zaleceniami personelu,
 w niektórych badaniach TK wymagane jest dożylne podanie środka kontrastowego celem
dokładniejszego uwidocznienia narządów wewnętrznych; niekiedy środki kontrastowe mogą
wywołać działania niepożądane (bóle głowy, nudności, uczucie gorąca, zmiany ciśnienia krwi,
suchość w ustach, wymioty, biegunka, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, uczucie
osłabienia, dreszcze, podwyższona temperatura, swędzenie skóry, wysypka, pokrzywka,
omdlenie, zgaga, ból w jamie brzusznej, ból mięśni, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz
oskrzeli, ból w klatce, wynaczynienie środka kontrastowego, drgawki, wstrząs anafilaktyczny).
Gdyby tak się zdarzyło otrzyma Pan/Pani pomoc i zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
Większość działań niepożądanych ma przebieg łagodny i krótkotrwały i ustępuje samoistnie.
Jak przygotować się do badania TK?










zabrać dokument tożsamości oraz oryginał skierowania na badanie,
zabrać wyniki wcześniejszych badań (np. USG, TK, MR, karty wypisowe ze szpitali itd.),
zabrać ważny wynik kreatyniny (badanie z krwi ważne 1 miesiąc),
pozostać na czczo na 6 godzin przed planowanym badaniem,
pacjent przed badaniem TK powinien być nawodniony, w tym celu na dzień przed badaniem
należy pić więcej płynów,
rano przed badaniem należy zażyć wszystkie zalecane leki,
pacjenci do badania jamy brzusznej i/lub miednicy mniejszej zobowiązani są przybyć na
wyznaczoną godzinę a następnie piją przez 1,5 godziny środek kontrastowy celem
przygotowania do badania,
przed wejściem do Pracowni TK należy bezwzględnie pozbyć się metalowych przedmiotów
takich jak: okulary, klucze, zegarki, telefony, długopisy, spinki do włosów, kolczyki,
naszyjniki, paski, protezy zębowe itp.,
UWAGA! Pacjentki będące w ciąży NIE MOGĄ mieć wykonanego planowego badania TK
a podejrzewające ciążę muszą wykonać test ciążowy lub zgłosić się do lekarza ginekologa
celem potwierdzenia bądź wykluczenia ciąży!

Informujemy, że wynik badania wydajemy pacjentowi lub osobie upoważnionej na płycie CD wraz
z opisem badania w formie pisemnej. W przypadku pacjentów kierowanych na badanie z ŚCO wynik
zostanie przekazany do lekarza kierującego.

Ustalony termin badania
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Niniejszy dokument stanowi własność Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

