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DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST
-

slouží k posouzení vzhledu, velikosti i funkční zdatnosti jater, ke zobrazení odtoku žluči žlučovými
cestami do střev a ke zhodnocení funkce žlučníku

Příprava
▪ vyšetření se provádí nalačno - od půlnoci nejezte a pijte pouze vodu
▪ vezměte s sebou 200 ml tekuté šlehačky nebo 5 dkg mléčné čokolády (méně vhodné)
▪ dostavte se na naše oddělení včas (doprovod malými dětmi a těhotnými ženami je nevhodný)
▪ přineste žádanku od lékaře, který vyšetření požaduje, a štítky s osobními daty, které poskytne
recepce naší nemocnice
▪ ženy informujte nás o případném těhotenství či kojení!
Průběh vyšetření
▪ během vyšetření, které trvá cca 60 minut, budete klidně ležet na zádech
▪ vyšetřovací látku podáme nitrožilně pod zobrazovacím přístrojem, který snímá oblast břicha
▪ tato látka nevyvolává alergické ani jiné nepříjemné tělesné reakce
▪ její podání je spojeno s rizikem ozáření malou dávkou ionizujícího záření (podobně jako
při rentgenových vyšetřeních
▪ ve 30. minutě Vás necháme vypít šlehačku, či sníst čokoládu, což vyvolá vyprázdnění žlučníku
Jak se chovat po vyšetření
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření, v den vyšetření je však vhodné omezit osobní kontakty především
s dětmi a těhotnými ženami jen na nezbytnou dobu. (Radioaktivita se z těla zcela vyloučí nejpozději
do tří dnů od podání vyšetřovací látky.)
Vyhodnocení
Náš lékař zhodnotí vyšetření a zpracuje nález, který většinou do dvou následujících pracovních dnů
odesíláme lékaři, který Vás k výkonu objednal.
Poznámky
Na oddělení provádíme urgentní (statimové) výkony. Tito pacienti často v akutním ohrožení zdraví či
života se vyšetřují ihned, přednostně a díky tomu se mohou prodloužit čekací doby ostatních
vyšetřovaných. V těchto případech Vám děkujeme za toleranci a trpělivost.
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