USG UKŁADU MOCZOWEGO, GRUCZOŁU KROKOWEGO, NARZĄDÓW RODNYCH KOBIETY
Warunkiem prawidłowego obrazowania ultrasonograficznego przez powłoki brzuszne narządów
miednicy małej jest wypełnienie pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy wypełniony moczem
wypycha pętle jelitowe z miednicy małej i stanowi swoiste „okno ultrasonograficzne” umożliwiające
obserwację narządów rodnych kobiety, gruczołu krokowego mężczyzny oraz pęcherza moczowego.

dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa
u osób ze znaczną nadwagą Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z
przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków

nie przyjmować pokarmów
nie palić tytoniu
nie żuć gumy
wypić 1-1,5 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu

USG JAMY BRZUSZNEJ
USG jamy brzusznej - wykonuje się najczęściej w pozycji leżacej chorego na plecach. Lekarz pokrywa
skórę specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i
wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo się zmywa
wodą z mydłem. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które
widoczne są na ekranie monitora.
dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa
Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które
stanowi przeszkodę dla ultradźwięków

nie przyjmować pokarmów
nie przyjmować płynów gazowanych i słodzonych (można pić wodę niegazowaną)
nie palić tytoniu
nie żuć gumy
Czas trwania badania około 15-20 minut.
Wynik badania pacjent otrzymuje w postaci opisu lekarskiego wraz ze zdjęciem. Całość dokumentacji
drukowana jest na wizycie i pacjent otrzymuje oryginał wyniku. Opis wyniku jest również dostępny
on-line.
Badanie nieinwazyjne - ale w przypadku nieprawidłowego przygotowania, badanie może nie zostać
wykonane lub uzyskany wynik nie będzie miarodajny.
Badanie wymaga specjalnego przygotowania:

Dzień przed badaniem: dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa,
Espumisan 3 x 2 kapsułki dzień przed badaniem - preparat ma na celu usunięcie powietrza z
przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków,
6 godzin przed badaniem: nie przyjmować pokarmów,
nie przyjmować płynów gazowanych i słodzonych (można pić wodę niegazowaną),
nie palić tytoniu,
nie żuć gumy.

TK
Na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować
pokarmów stałych). W celu dobrego nawodnienia organizmu na wypadek badania z użyciem środka
kontrastowego zalecane jest wypicie około 1 litra płynów (woda niegazowana, słaba herbata).
Podczas badania dobrze mieć na sobie luźne, wygodne ubranie, pozbawione metalowych elementów,
takich jak sprzączki, nity czy guziki, gdyż mogą zakłócać uzyskany obraz.
Zaraz po wykonaniu tomografii można prowadzić samochód. Przed badaniem wolno zażywać leki,
ponieważ tomografia nie wpływa na ich działanie. Badanie to można wykonywać w każdym
momencie cyklu miesiączkowego, także w trakcie miesiączki. W przypadku badań planowanych w celu
zapewnienia ochrony kobiet w ciąży przed promieniowaniem zaleca się wykonywanie badania do 10
dnia cyklu (dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży).

rozpoznana wcześniej alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na
leki lub jodowe środki kontrastowe
wyniki wszystkich poprzedzających badań (w szczególności wcześniej wykonanych tomografii i
aktualnego wyniku poziomu kreatyniny we krwi)
skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)
ciąża lub podejrzenie ciąży

Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi. W czasie
badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać:
wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii)
jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka kontrastowego (duszność, zawroty głowy,
nudności)

Podanie jodowych środków kontrastowych często stosowanych w tomografii komputerowej może
niekiedy wywołać:
zawroty głowy

swędzenie
uczucie gorąca
metaliczny smak w ustach
kołatanie serca
Wystąpienie któregokolwiek z powyższych należy natychmiast zgłosić personelowi.
Po zakończeniu badania w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane
jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w
ciągu następnych 24 godzin).
Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 minut wcześniej w celu wypełnienia "Kwestionariusza przed
badaniem tomografii komputerowej”.

