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                            Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego
                         ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

                        ul. Szpitalna 19,  85-826 Bydgoszcz
                     Tel. 52-370-93-53

                                    e-mail: tomograf@szpital.bydgoszcz

Przygotowanie do Tomografii Komputerowej

INFORMACJA O TERMINIE BADANIA W DNIU NASTĘPNYM:
Proszę DZWONIĆ!

TEL. (052) 370-93-53 W GODZINACH 9:00-15:00

1.Przygotowanie do badania z kontrastem:
- przychodzimy na czczo (nic nie jemy na 4 godziny przed badaniem),
- w dniu badania pijemy tylko niegazowaną wodę mineralną,
- pacjent przychodzi z dorosłą osobą towarzyszącą,
- przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione),
- koniecznie z aktualnym wynikiem poziomu KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie)

2. Przygotowanie do badania bez podania kontrastu:
- przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione)

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

Wynik badania odbieramy osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

mailto:tomograf@szpital.bydgoszcz
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                     Tel. 52-370-93-50

                                    e-mail: rtg@szpital.bydgoszcz

Przygotowanie do Urografii

- pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia przed badaniem),
- z dorosłą osobą towarzyszącą,
- w dniu badania pijemy tylko niegazowaną wodę mineralną,
- z wynikami wcześniejszych badań USG jamy brzusznej,
- koniecznie z aktualnym wynikiem poziomu KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie)
- w ciągu 2 dni poprzedzających obowiązuje dieta półpłynna, nie należy spożywać słodyczy, 
owoców, warzyw szczególnie strączkowych, ciemnego pieczywa  oraz soków i napojów 
gazowanych (pijemy dużo wody mineralnej niegazowanej)
- 3-4 dni przed badaniem przyjąć tabletki Espumisan (dostępne w aptece bez recepty) – 2 
kapsułki 3 razy na dobę,
- w dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć tabletki DULCOBIS (lek bez recepty, 
dawkowanie zgodne z ulotką producenta),
- jeżeli pacjent leczy się na nadciśnienie tętnicze rano normalnie przyjmuje leki

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

W razie dodatkowych pytań prosimy DZWONIĆ!
TEL. (052) 370-93-50 W GODZINACH 8:00-15:00

Wynik badania odbieramy osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

mailto:rtg@szpital.bydgoszcz
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Przygotowanie do USG jamy brzusznej

- pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia 3 godziny przed badaniem), nie palić,
- na dzień przed badaniem  nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw szczególnie 
strączkowych, ciemnego pieczywa  oraz soków i napojów gazowanych,
- godzinę przed badaniem wypić 2-3 szklanki niegazowanej wody

Przygotowanie do USG układu moczowego

- do oceny pęcherza moczowego i/lub gruczołu krokowego pęcherz musi być wypełniony-  
najpóźniej na godzinę przed badaniem wypić 2-3 szklanki wody

Na badania USG przynosimy: 
dowód osobisty, poprzednie wyniki USG i szpitalne wypisy

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

W razie dodatkowych pytań prosimy DZWONIĆ!
TEL. (052) 370-93-50 W GODZINACH 8:00-15:00

mailto:rtg@szpital.bydgoszcz

