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1. Cel: określenie podstawowych zasad przygotowania pacjentów do badań w pracowni. 
 

2. Zakres: 

• wszystkie badania wykonywane w Pracowni rentgenodiagnostyki i Pracowni ultrasonografii. 

 

3. Postępowanie. 

 

3.1. BADANIE KONTRASTOWE NEREK I DRÓG MOCZOWYCH (urografia, 

cystografia) 

• dzień przed badaniem obowiązuje dieta uboga w węglowodany, bez owoców, warzyw, 

pokarmów zawierających błonnik, napojów gazowanych 

• po ostatnim posiłku o godzinie 18.00 przyjąć doustny środek przeczyszczający (np. 

Bisacodyl, Alax lub inny w dawce odpowiedniej dla pacjenta), a wieczorem 

zastosować wlew doodbytniczy (np. gotowy do użycia preparat Enema) 

• osoby mające problem ze wzdęciami mogą przyjąć np. Espumisan lub zamiennik 

• w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia 

papierosów 

 

• badanie urograficzne u niemowląt można wykonywać po 5-6 godzinach od 

ostatniego karmienia, bez dodatkowego przygotowania. Do badania należy zgłosić się 

z butelką pokarmu płynnego (mleko, herbata, woda przegotowana), niemowlę może 

być również karmione piersią matki. 

 

3.2. BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA, DWUNASTNICY, 

PASAŻ JELIT 

• w dniu poprzedzającym badanie ostatni lekkostrawny posiłek około godziny 17-18.00, 

w godzinach wieczornych dozwolone picie czystych płynów (niegazowana woda 

mineralna, herbata) 

• w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia 

papierosów 

 

3.3. BADANIE KONTRASTOWE JELITA GRUBEGO (kolografia) 

• dzień przed badaniem ostatni posiłek o godzinie 13.00. Od tej godziny do godzin 

wieczornych należy przyjmować roztwór Fortrans/X-prep, tak aby pacjent wypił 

około 3-4 litrów roztworu przeczyszczającego (ilość zależna od wieku pacjenta) 

• w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia 

papierosów 
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3.4. ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO, STAWÓW 

KRZYŻOWO-BIODROWYCH, ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE JAMY 

BRZUSZNEJ 

• w dniu poprzedzającym badanie  należy spożywać lekkostrawne posiłki (bez owoców, 

warzyw, słodyczy, napojów gazowanych),  

• po ostatnim posiłku o godzinie 18.00 przyjąć doustny środek przeczyszczający (np. 

Bisacodyl, Alax lub inny w dawce odpowiedniej dla pacjenta), 

• osoby mające problem ze wzdęciami mogą przyjąć np. Espumisan lub zamiennik 

• w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia 

papierosów 

 

3.5. ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO (skolioza) 

• pacjent zgłasza się do badania po 5-6 godzinach od ostatniego posiłku- bez jedzenia i 

picia, żucia gumy i palenia papierosów 

 

3.6. BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ  

• w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać produktów wzdymających 

(napoje gazowane, słodycze, warzywa, owoce, ciemne pieczywo, kasze),  

• zaleca się przyjęcie leków p/wzdęciowych np. Espumisan lub zamiennik 

• w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia 

papierosów 

• 1 godzinę przed badaniem należy przyjąć niegazowaną wodę mineralną, herbatę w 

ilości 2-4 szklanek (ilość zależna od pojemności pęcherza moczowego- wieku 

pacjenta) 

• do badania USG wykonywanego w godzinach popołudniowych pacjent powinien 

pozostać na czczo przez 5-6 godzin od ostatniego posiłku oraz przyjąć płyny jak 

wyżej, 

• badanie USG u niemowląt odbywa się tuż przed porą karmienia 

 

3.7. USG NARZĄDÓW RODNYCH 

• pacjentka zgłasza się do badania po przyjęciu ok. 1 litra napojów (niegazowana woda 

mineralna, herbata) z wypełnionym pęcherzem moczowym 

 

 

 

 

JEŻELI WCZEŚNIEJ PACJENT MIAŁ JUŻ WYKONYWANE BADANIA 

NALEŻY PRZYNIEŚC ZE SOBĄ WYNIKI TYCH BADAŃ. 

 

 
 


