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Przygotowanie pacjenta do Tomografii Komputerowej TĘTNIC WIEŃCOWYCH DO 1, DO 3 
I - 105 
Wydanie: 1 

 

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SPZOZ W NOWEJ SOLI 
Ważne od: 01.10.2019 

TERMIN BADANIA TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM 

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

SZPITALNY ZAKŁAD RADIOLOGII        (PARTER)              POKÓJ 48 

 
DO BADANIA TK TĘTNIC WIEŃCOWYCH NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z: 

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

Kardiochirurgicznej), 

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

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

 wynikiem EKG ( ważny 14 dni), 

 wynikiem morfologii ( ważny 7 dni), 

 wynikiem poziomu cukru (ważny 7 dni), 

 ksero dokumentacji kardiologicznej. 
 
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, 

 w dniu badania do godz. 7.00 proszę zjeść lekkie śniadanie, zażyć leki, 

 w dniu poprzedzającym i po badaniu proszę spożywać więcej płynów ok. 1,5l najlepiej wody 

celem wypłukania kontrastu z organizmu, 

 na badanie proszę ubrać wygodny, luźny strój z luźnymi rękawami bez metalowych, świecących 

dodatków, 

 badanie wymaga podania leków i kontrastu dlatego bezpośrednio po badaniu nie należy 

prowadzić pojazdów mechanicznych (min. 3 godz.), 

 panowie którzy mają owłosioną klatkę piersiową proszeni są o ogolenie klatki piersiowej przed 

badaniem, aby można było przykleić elektrody, 

 proszę się przygotować na pobyt w szpitalu ok. 3-4 godz. z uwagi na rozłożenie badania  

w czasie, 

 proszę znać swoją wagę i wzrost. 

 
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 

 


