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PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
Informacje dla pacjenta 

Tomografia Komputerowa jest przeprowadzana przy użyciu promieniowania rentgenowskiego . 
Nie jest obojętna dla zdrowia , dlatego jest wykonywana w uzasadnionych przypadkach i tylko na 
zlecenie lekarza  ( konieczne skierowanie) 
 
Kobiety w ciąży powinny bezwzględnie informować personel o tym fakcie i jeśli to możliwe , nie 
powinny mieć badań tomografii komputerowej . Istnieje ryzyko , że promieniowanie rentgenowskie 
może powodować zaburzenia rozwoju dziecka w łonie matki.  
 
Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić co najmniej przez następne 24 godziny po 
badaniu. 
W większości przypadków dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznie obrazu konieczne jest 
dożylnie podanie środka cieniującego , który może wywołać reakcję alergiczną. Najczęstsze 
działania niepożądane to nudności , wymioty, uczucie gorąca ,świąd , zaczerwienienie skóry, , 
pokrzywka, bóle naczyniowe, , chrypka, kaszel, kichanie, niepokój, bóle brzucha, lub klatki 
piersiowej , kołatanie serca, obrzęk twarzy, potliwość.  
 
Pacjenci zgłaszający się na badanie TK ze środkiem kontrastowym , przed wykonaniem tegoż 
badania muszą przedstawić: 
- wynik poziomu kreatyniny 
- wynik poziomu TSH (w przypadku nieprawidłowego TSH pacjent dodatkowo wykonuje 

badania FT3, FT4)  
- przy chorobach tarczycy na 2 doby przed i po badaniu TK z kontrastem pacjent nie przyjmuje 

leku EUTYROX i pochodne 
- przy chorobach cukrzycy na 2 doby przed i po badaniu TK z kontrastem pacjent nie przyjmuje 

leku METFORMINA i jej pochodne 
- na 6 godz. przed badaniem pacjent pozostaje na czczo  
- do 3 godzin przed badaniem należy wypić 1,5 – 2 l wody niegazowanej.   
U pacjentów zgłaszających się na badanie TK z kontrastem wartość ciśnienia tętniczego musi być w 
normie ( max140/90 mmHg) 
 W przypadku nieprawidłowych wyników badań hormonalnych konieczna jest konsultacja 
endokrynologiczna celem zakwalifikowania lub wykluczenia do badania tomografii komputerowej 
z użyciem jodowego środka cieniującego. 
 
U dzieci zaleca się wykonanie badania TK po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych. 
 
Stół TK o nośności do 135 kg. 
 
 
 
 
 
 
 

Wszelkich niezbędnych informacji udziela rejestracja pod numerem telefonu: 
(83)- 3552192 
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