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INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
RTG kręgosłupa lędźwiowego
Opis badania:
Badanie RTG kręgosłupa lędźwiowego jest krótkie i bezbolesne. Na badanie należy zgłosić się ze
skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
Przygotowanie pacjenta do badania:
●

2 dni przed badaniem nalezy zastosować dietę płynną bezcukrową

●

W dniu poprzedzającym badanie należy przyjmować płyny obojętne (ok. 1½ l wody
mineralnej niegazowanej, lekkiej gorzkiej herbaty).

●

Pacjenci z zaparciami powinni poinformować o tym lekarza kierującego, który w zależności
od wskazań medycznych może zalecić zastosowanie preparatu przeczyszczającego.
Preparat należy stosować zgodnie z ulotką.

●

W dniu badania można zjeść tylko lekkie śniadanie.

●

W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

●

Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty
informacyjne ze szpitala.

●

Podczas badania należy informować o nagłych dolegliwościach.

●

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża

Przebieg badania:
●

Po wejściu do pokoju, w którym odbywa się badanie, pacjent jest proszony o przyjęcie
odpowiedniej pozycji i odsłonięcie fragmentu ciała, który ma być prześwietlany.

●

Następnie osoba wykonująca prześwietlenie wychodzi do innego pomieszczenia i stamtąd
obsługuje aparaturę.

Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.
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INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
RTG jamy brzusznej
Opis badania:
Badanie RTG jamy brzusznej jest krótkie i bezbolesne. Na badanie należy zgłosić się ze
skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
Badania dodatkowe nie są z reguły konieczne, jednak potrzebę wykonania badania należy
każdorazowo omówić z lekarzem.
Sposób przygotowania do badania:

• W ciągu 2 dni poprzedzających badanie zalecana jest dieta półpłynna. Nie należy jeść
owoców, warzyw, słodyczy, ciemnego pieczywa ani pić soków oraz napojów gazowanych.
• W dniu poprzedzającym oraz w dniu badania należy zażyć preparat zmniejszający ilość
gazów w jelitach (3 x 2 kapsułki w przeddzień i 2 kapsułki rano w dniu badania).

• W przeddzień badania nie należy jeść kolacji a w dniu badania należy pozostawać na czczo nie jeść i nie pić minimum 6 godzin.
• Wykluczone jest palenie papierosów i picie alkoholu przed każdym badaniem.

• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
• Po wykonaniu badania należy do końca dnia pić dużo płynów (co najmniej 2 litry wody).
• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty
informacyjne ze szpitala.

• Podczas badania należy informować o nagłych dolegliwościach.
• Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża
Przebieg badania:

• Badanie wykonywane jest w pozycji stojącej i/lub leżącej.
• Po wejściu do pokoju, w którym odbywa się badanie, pacjent jest proszony o przyjęcie
odpowiedniej pozycji i odsłonięcie fragmentu ciała, który ma być prześwietlany.

• Następnie osoba wykonująca prześwietlenie wychodzi do innego pomieszczenia i stamtąd
obsługuje aparaturę.
Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.
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INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
UROGRAFIA
Opis badania:
Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
Sposób przygotowania do badania:

• 2 dni przed badaniem należy zastosować dietę płynną bezcukrową.
• W dniu poprzedzającym badanie należy przyjmować płyny obojętne (ok. 1½l woda mineralna
niegazowana, lekka gorzka herbata, kawa nie jest zalecana).

• Około godziny 15.00 dnia poprzedzającego badanie należy wypić preparat przeczyszczający
(preparat dostępny jest na receptę, którą wystawia lekarz kierujący na badanie, przed
zastosowaniem preparatu przeczyszczającego prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej
dołączonej do preparatu i przygotowanie go zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce.
(preparatów przeczyszczających nie można podawać osobom z niedrożnością jelit oraz z
objawami zespołu ostrego brzucha).

• W przypadku dzieci i pacjentów z niedowagą, przygotowanie do badania należy omówić z
lekarzem kierującym.
• W dniu badania należy pozostawać na czczo, nie ograniczając spożycia wody niegazowanej.

• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
• Pacjenci leczeni preparatami metforminy powinni zaprzestać jej przyjmowania na 48 godzin
przed i na 24 godziny po badaniu.

• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty
informacyjne ze szpitala.

• Należy poinformować lekarza o uczuleniu na środki kontrastowe, alergiach lub schorzeniach
nerek (zwłaszcza pacjenci z klirensem kreatyniny (GFR) poniżej 30 ml/min).

• Podczas badania należy informować o nagłych dolegliwościach.
• Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest pierwszy trymestr ciąży. Drugi i trzeci
trymestr są przeciwwskazaniem względnym - w zależności od wskazań medycznych.
Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.
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INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
RTG CZASZKI
Opis badania:

• Należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych
Wskazania do badania:

• w przypadkach urazu głowy, podejrzenia guza mózgu, wady wrodzonej, wodogłowia, zmian
strukturalnych kości,

• dla lokalizacji kontrastujących cieni wewnątrzczaszkowych.
Przygotowanie do badania:

• nie wymaga przygotowania
Przeciwwskazania do badania:

• bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża
Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.
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INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
RTG ZATOK
Opis badania:

• Należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych
Wskazania do badania:

• dla oceny powietrzności zatok przy infekcjach górnych dróg oddechowych i katarze,
• celem wykluczenia ognisk zakażenia przy długotrwałych stanach zapalnych różnych narządów.
oraz przy bólach głowy

• dla oceny ścian zatok po urazach twarzoczaszki oraz oceny przegrody nosowej.
Przygotowanie do badania:

• nie wymaga przygotowania
Przeciwwskazania do badania:

• bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża
Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.
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INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
RTG MIEDNICY
Opis badania:

• Należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych
Wskazania do badania:

• ocena stawów krzyżowo-biodrowych i stawów biodrowych w przypadkach zmian zapalnych i
zwyrodnieniowych,

• ocena zniekształceń pourazowych oraz wrodzonych, zwłaszcza stawów biodrowych,
• poszukiwanie przyczyn bólów i bolesnego ograniczenia ruchomości w stawach biodrowych
(zmiany zwyrodnieniowe, zapalne, martwice jałowe, zaburzenia rozwojowe, zmiany nowotworowe),

• ocena struktury kości.
Przygotowanie do badania:

• nie wymaga przygotowania
Przeciwwskazania do badania:

• bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża
Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.
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INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
RTG KREGOSŁUPA SZYJNEGO / PIERSIOWEGO
Opis badania:

• Należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych
Wskazania do badania:

• wykrycie nieprawidłowości postawy, ewentualnej przyczyny bólów w kręgosłupie (zmiany
zwyrodnieniowe - dyskopatia), uraz kręgosłupa,

• pomocne do wyjaśnienia przyczyn bólów szyi i barków oraz zawrotów głowy (zmiany
zwyrodnieniowe dyskopatia, żebra szyjne, wady rozwojowe).
Przygotowanie do badania:

• nie wymaga przygotowania
Przeciwwskazania do badania:

• bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża
Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.
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INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
RTG KOŚCI / STAWÓW
Opis badania:

• Należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych
Wskazania do badania:

• pomocne w przypadkach poszukiwania zarówno zmian pourazowych w kościach (złamań czy
zwichnięć), jak też zaburzeń struktury kości w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych czy
osteoporozie.
Przygotowanie do badania:

• nie wymaga przygotowania
Przeciwwskazania do badania:

• bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża
Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.

…..........................................................................

…............................................................

Imię i nazwisko pacjenta

Termin badania

INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG
RTG KLATKI PIERSIOWEJ
Opis badania:

• Należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości.
• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych
Wskazania do badania:

• wszelkie schorzenia w obrębie klatki piersiowej,
• obrażenia klatki piersiowej,
• zaburzenia rozwojowe narządów klatki piersiowej,
• badanie przed- i pooperacyjne klatki piersiowej,
Przygotowanie do badania:

• nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania,
Przebieg badania:

• standardowe zdjęcie rentgenowskie wykonywane jest w pozycji stojącej,
• pacjent rozebrany jest do połowy (górna połowa ciała),
• zdjęcie wykonuje się po nabraniu pełnego wdechu i zatrzymaniu oddychania (na bezdechu) z
ramionami uniesionymi tak, aby maksymalnie "odsłonić" narządy klatki piersiowej,

• przednia

powierzchnia

klatki

piersiowej

powinna

swobodnie

przylegać

do

kasety

rentgenowskiej.

• przy zdjęciach w pozycjach bocznych lub skośnych pacjent stronę chorą powinien mieć
skierowaną ku kasecie, a ramiona i brodę uniesioną,

• u pacjentów ciężko chorych zdjęcia klatki piersiowej wykonuje się w pozycji leżącej lub
siedzącej.
Przeciwwskazania do badania:

• Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których
zaistniała możliwość zapłodnienia

• Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża
Czas trwania badania: od 10 do 15 minut.

