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TERMIN BADANIA TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM 
 

DATA…………..…………………………….GODZINA…………………..……. 
 

SZPITALNY ZAKŁAD  RADIOLOGII        (PARTER)              POKÓJ 48 
 
Do badania TK miednicy mniejszej i jelita grubego należy zgłosić się z: 

 dokumentem stwierdzającym tożsamość, 
 wypełnioną ankietą, którą należy pobrać z poradni kierującej, 

 wynikiem TSH jeśli pacjent choruje na tarczycę (ważny 7 dni), 

 wynikiem kreatyniny i GFR z krwi (ważny 7 dni), 

 ksero wyników wcześniej wykonywanych badań wraz z dokumentacją (wynikiem USG, 

ewentualnie z wypisem ze szpitala oraz wynikiem z wcześniejszego badania tomografii lub 

rezonansu magnetycznego), 

Przy braku w/w wyników laboratoryjnych badanie TK nie będzie wykonane  
w wyznaczonym dniu. 
Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą. 

 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

 osoba leczona metforminą i jej pochodnymi (leki na cukrzycę) - należy lek odstawić na  
24 godziny przed badaniem i 24 godziny po badaniu, 

 jeśli badanie będzie wykonane w godzinach popołudniowych można do 6 godz. przed badaniem 

spożyć lekki płynny posiłek, 

 przez 2 dni przed badaniem wypić po 2 litry wody, lub dzień przed badaniem w godzinach 

wieczornych wykonać lewatywę (można kupić w aptece bez recepty), 

 dzień przed badaniem ostatni posiłek można spożyć do godziny 16.00, a po tej godzinie należy 

wypić 1-2 litry płynów niegazowanych i niesłodzonych, 

 w dniu badania nic nie można jeść, można zażyć leki, popić wodą, 

 w dniu badania nie należy powstrzymywać się od picia wody niegazowanej na badanie należy 

zabrać ze sobą 1,5 litra wody niegazowanej i niesłodzonej, 

 osoby ze stomią proszone są o zabranie dodatkowego worka stomijnego (podyktowane 

zwiększonym spożyciem wody), 

 na badanie proszę ubrać wygodny strój z luźnymi rękawami bez metalowych i święcących 

dodatków, 

 zagospodarować ok. 3-4 godz. z uwagi na rozłożenie w czasie doustnego przyjmowania wody ze 

środkiem kontrastującym. 
 

Podana godzina badania jest godziną orientacyjna i może ulec zmianie z przyczyn 
niezależnych od rejestracji. 

 

Informacje czy wynik jest gotowy do odbioru można uzyskać tel. 68 388 22 21 (od 7.00-14.30).  

 Opracował: Koordynator techników elektroradiologii 
 

 


