TK Kolonografia
Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza.
Niezbędne badania dodatkowe:
Decyduje lekarz kierujący na badanie.
Badanie poziomu kreatyniny w surowicy krwi (lub GFR – współczynnik przesączania kłębkowego) jest
rekomendowane przed wszystkimi badaniami techniką tomografii komputerowej wykonywanymi z
podaniem kontrastu. Za aktualne wyniki uznajemy:
a) badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających MR u osób z
dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek,
b) badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 21 dni poprzedzających MR u osób
zdrowych.
Sposób przygotowania do badania:
Trzy dni przed badaniem należy zastosować dietę płynną .W tych dniach nie spożywać pestek nasion,
orzechów. Dzień przed badaniem (wczesnym popołudniem) zastosować preparaty ułatwiające
oczyszczenie jelita np. Fortrans (preparat dostępny jest na receptę; receptę wystawia lekarz kierujący
na badanie; przed zastosowaniem preparatu FORTRANS prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej
dołączonej do preparatu). Przygotowujemy go rozpuszczając w wodzie w stosunku 1 saszetka na 1
litr. Należy wypić 4l tak przygotowanego Fortransu. Wieczorem w dniu poprzedzającym badanie
należy również zastosować preparat RECTANAL - jest to roztwór do wlewów doodbytniczych
oczyszczających dolny odcinek jelita grubego. (Szczegóły dotyczące sposobu użycia preparatu
znajdują sie w załączonej do niego ulotce).
W dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania należy obficie przyjmować wodę niegazowaną.
W dniu badania proszę nic nie jeść, wypróżnić się przed dotarciem na badanie.
Leki:
W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi:
Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty
informacyjne ze szpitala.
Poinformuj lekarza o uczuleniu na środki kontrastowe, alergii i schorzeniach nerek (zwłaszcza chorzy
z klirensem kreatyniny (GFR) poniżej 30 ml/min).
Poinformuj biały personel (lekarz, pielęgniarka, technik) o ciąży.
Podczas badania:
Poinformuj o nagłych dolegliwościach.

Przeciwwskazania:
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest pierwszy trymestr ciąży. Drugi i trzeci
trymestr są przeciwwskazaniem względnym - w zależności od wskazań medycznych. W razie
wątpliwości pacjentka powinna we własnym zakresie wykonać test ciążowy.
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