
 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
 

Przygotowanie do badania tomografii komputerowej głowy  

 
Informacji    pacjentowi  udziela: 

 osoba  rejestrująca na badanie ( w przypadku pacjenta ambulatoryjnego) 
przekazuje pacjentowi pisemną informację o sposobie przygotowania 

 osoba odpowiedzialna za pacjenta ( w przypadku pacjenta szpitalnego – 
pielęgniarka odcinkowa lub oddziałowa lub lekarz) 

 
Sposób przygotowania: 
 
W dniu badania  

 na badanie proszę zgłosić się na czczo 

 dostarczyć wyniki : 
o poprzednich badań obrazowych 
o aktualnych wyników badania poziomu kreatyniny (ważne dwa tygodnie) 

 usunąć elementy metalowe z badanej okolicy ciała 
 
Przygotowanie do badania tomografii komputerowej w przypadku j. brzusznej 
 
W ciągu 2 dni poprzedzających badanie zaleca się: 

 unikać pokarmów wzdymających i zawierających błonnik i skrobię, tzn. unikać 
surowych warzyw i owoców, otrębów, kaszy i pieczywa, 

 nie spożywać napojów słodzonych i gazowanych, 

 nie spożywać słodyczy, 
o od godz. 14.00 tego dnia do wieczora 3-krotnie zażyć po 2 tabletki 

zapobiegające wzdęciom i gromadzeniu się gazów w jelitach, np. Espumisan 
lub inny lek o podobnym działaniu polecany przez lekarza i farmaceutę 

o ok. godz. 16.00 przyjąć środek przeczyszczający  
 
W dniu badania  

 na badanie proszę zgłosić się na czczo 

 na badanie proszę przynieść ze sobą 1 litr wody niegazowanej 

 dostarczyć wyniki : 
o poprzednich badań obrazowych 
o aktualnych wyników badania poziomu kreatyniny (ważne dwa tygodnie) 

 usunąć elementy metalowe z badanej okolicy ciała 
 

 
* Nie dotyczy pacjentów w trakcie chemioterapii i ogólnym ciężkim stanie zdrowia 

 

Przygotowanie do badania tomografii komputerowej w przypadku j. brzusznej 
 

 na badanie proszę zgłosić się na czczo 

 nie wolno pić kawy i palić tytoniu w dniu badania 

 W niektórych przypadkach wskazana jest premedykacja przy pomocy B – blokerów 
przy wysokiej akcji serca (powyżej 65 uderzeń/min) – do decyzji lekarza kardiologa. 

 usunąć elementy metalowe z badanej okolicy ciała 
 

 

 



 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA RTG 
 

Przygotowanie do badania rtg jamy brzusznej urografii i kręgosłupa lędźwiowego: 

 
Informacji    pacjentowi  udziela: 

 osoba  rejestrująca na badanie ( w przypadku pacjenta ambulatoryjnego) 
przekazuje pacjentowi pisemną informację o sposobie przygotowania 

 osoba odpowiedzialna za pacjenta ( w przypadku pacjenta szpitalnego – 
pielęgniarka odcinkowa lub oddziałowa lub lekarz) 

 
Sposób przygotowania: 
 
W ciągu 2 dni poprzedzających badanie zaleca się: 

 unikać pokarmów wzdymających i zawierających błonnik i skrobię, tzn. unikać 
surowych warzyw i owoców, otrębów, kaszy i pieczywa, 

 nie spożywać napojów słodzonych i gazowanych, 

 nie spożywać słodyczy, 
o od godz. 14.00 tego dnia do wieczora 3-krotnie zażyć po 2 tabletki 

zapobiegające wzdęciom i gromadzeniu się gazów w jelitach, polecane 
przez lekarza i farmaceutę 

o ok. godz. 16.00 przyjąć środek przeczyszczający  
 
W dniu badania zaleca się: 

 rano zażyć kolejne dwie tabletki preparatu zapobiegającego wzdęciom 

 pozostać na czczo (nic nie jeść i nie pić) 

 nie palić tytoniu, nie żuć gumy 

 usunąć elementy metalowe z badanej okolicy ciała 

 zgłosić na badanie rtg na wyznaczony termin                                                 
 

 

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO MAMMOGRAFII 
 

Przygotowanie do badania mammograficznego: 

Informacji    pacjentowi  udziela: 

 osoba  rejestrująca na badanie ( w przypadku pacjenta ambulatoryjnego) 
przekazuje pacjentowi pisemną informację o sposobie przygotowania 

 osoba odpowiedzialna za pacjenta ( w przypadku pacjenta szpitalnego – 
pielęgniarka odcinkowa lub oddziałowa lub lekarz) 

 
Sposób przygotowania: 
 
W dniu badania zaleca się podczas porannej higieny nie używać: 

 balsamów ani innych kremów do ciała, zwłaszcza balsamów rozświetlających  
z dodatkiem opiłków metalowych 

 dezodorantów z talkiem, kremowych oraz kulkowych  

 talków ani zasypek do ciała 

 usunąć elementy metalowe z badanej okolicy ciała 

 
Na badanie należy przynieść zdjęcia/płytę z poprzedniej mammografii.                                  


