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INFORMACJE O BADANIU TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ – PRZYGOTOWANIE PACJENTA

Badanie tomografii komputerowej (TK) polega na
uzyskiwaniu obrazów struktur ciała za pomoc promieniowania
rentgenowskiego (promieniowania X), które jest
promieniowaniem jonizującym. Podstawowym
przeciwwskazaniem do badania TK jest ciąża. Ze względu na
wskazania medyczne w niektórych badaniach wymagane jest
dożylne podanie kontrastu ( tzw. jodowych środków 
cieniujących). 

Ponieważ środki kontrastowe zawierają jod, do badania TK z ich podaniem konieczne jest 
oznaczenie poziomu hormonu TSH w celu sprawdzenia wydolności  tarczycy. W niektórych przypadkach 
wymagana jest dodatkowo konsultacja endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania jodowego 
środka kontrastowego. 

Jodowe środki cieniujące są wydalane przez nerki w drodze filtracji kłębuszkowej, dlatego też pacjenci 
proszeni są przed wykonaniem badania Tomografii Komputerowej o sprawdzenie czynności nerek. W tym celu
wykonuje się badania kreatyniny, mocznika i eGFR. Za aktualne uznaje się badanie wykonane od 1-10 dni 
przed badaniem tomografem.

Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, 
w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta(przebieg choroby pacjenta), oraz 
wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny)

Pacjenci z rozpoznanymi i leczonymi chorobami nerek mogą być badani w TK z podaniem jodowego 
środka kontrastowego, jednak każdorazowo decyzja jest podejmowana przez lekarza radiologa 
nadzorującego badanie w stosunku do danego pacjenta, w oparciu o jego stan zdrowia, wskazania 
diagnostyczne i wyniki badań laboratoryjnych, m.in. poziomu kreatyniny (i GFR —współczynnik 
przesączania kłębuszkowego). W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja nefrologa, 
sporadycznie ze względu na przesłanki medyczne radiolog może zdecydować o braku możliwości podania 
jodowego środka cieniującego i wykonaniu badania TK bez wzmocnienia kontrastowego, o fakcie tym 
każdorazowo jest informowany pacjent.

Pacjenci chorujący na cukrzycę leczeni Metforminą: z prawidłowymi parametrami nerkowymi 
(kreatynina < 1, e-GFR >60) nie ma wskazań do odstawiania Metforminy, z nieprawidłowymi 
parametrami nerkowymi (kreatynina > 1, e-GFR <60 powinni odstawić Metforminę na 48H przed i 48h po 
badaniu TK z dożylnym podaniem jodowego środka kontrastowego, w tym czasie pacjent jest zobowiązany do 
samokontrol i  poz iomu glukozy we krwi  i  w raz ie  stwierdzenia  is totne j  nieprawidłowości 
niezwłocznego skontaktowania się ze swoim lekarzem kierującym lub najbliższym szpitalem (SOR). 
Odstawienie Metforminy na czas badania powinno być uzgodnione z lekarzem prowadzącym leczenie 
cukrzycy.

Ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed badaniem TK,

Pacjent przed badaniem TK z kontrastem powinien być prawidłowo nawodniony, w tym celu należy wypić 1.5-2 I
niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem,

W przypadku badań TK w sedacji należy pozostać na czczo (również bez przyjmowania płynów) co 
najmniej 6 godzin przed badaniem,

Jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza 
prowadzącego

Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach
wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona.


