Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS

Pracownia Tomograﬁi Komputerowej i RTG

Przygotowanie do badania
Tomografem Komputerowym
1. Maksymalnie 10 dni przed badaniem należy wykonać badanie krwi w celu określenia
poziomu kreatyniny oraz czynnika GFR.
W przypadku podniesionego poziomu kreatyniny, pacjent powinien zgłosić się do lekarza
kierującego lub lekarza POZ.
2. Pacjenci z chorobami tarczycy powinni wykonać badanie krwi w kierunku określenia poziomu TSH.
3. Dwa dni przed badaniem należy wypić 2,5 litra niegazowanego napoju dziennie.
4. Pacjenci z cukrzycą leczoną lekami zawierającymi METFORMIN nie mogą przyjmować tych leków
na 1 dzień przed badaniem, w dniu badania i 2 dni po badaniu. Dotyczy to leków np. SIOFOR,
GLUCOPFAGE, FORMETIC, METFORMAX i inne. Pozostałe leki przyjmować wg zlecenia lekarza.
5. W dniu badania ok godz. 6:00 należy zażyć leki, które pacjent przyjmuje na stałe.
Leki można popić wodą niegazowaną.
6. W dniu badania - pacjent pozostaje NA CZCZO
- 2 godziny przed badaniem nie pić żadnych płynów!
- 6 godzin przed badaniem nie jeść, nie żuć gumy i nie palić papierosów!
Jeśli badanie zaplanowane jest na godziny południowe lub popołudniowe - można o godz. 7:00
zjeść lekkie śniadanie.
7. Przed badaniem należy przedstawić:
- pełną dokumentacje medyczną związaną ze schorzeniem, którego dotyczy badanie TK,
- poprzednie wyniki TK / MR / RTG / USG (płyty, CD/DVD, klisze, opisy),
- karty informacyjne, wypisy ze szpitala itp.
8. Na badanie należy zabrać skierowanie i dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.
Do wykonania badania wymagana jest również wypełniona ANKIETA MEDYCZNA,
którą można pobrać z naszej strony, wydrukować, wypełnić w domu i przynieść w dniu badania.
9. Dwa dni po wykonanym badaniu należy wypić 2,5 litra niegazowanego napoju dziennie.
Odbiór wyników
- W przypadku osobistego odbioru wyniku prosimy okazać dokument z numerem PESEL oraz zdjęciem
- W przypadku odbioru wyniku przez osoby "trzecie", wymagane jest okazanie upoważnienia do odbioru
wyników, które można pobrać z naszej strony.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z rejestracją:
- tel. 76 74 66 105/106
- tel. kom.: 885 801 101

data i godzina badania
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