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VYŠETŘENÍ MORFOLOGIE A FUNKČNÍHO STAVU LEDVIN (STATICKÁ SCINTIGRAFIE 

LEDVIN) 

 

- slouží k posouzení vzhledu a uložení ledvin, k průkazu případného narušení jejich tkáně 

chorobným procesem a k výpočtu procentuelního zastoupení jednotlivé ledviny na celkové funkci 

  

 Příprava  

▪ můžete jíst, pít, užít léky, vhodný je zvýšený příjem tekutin před vyšetřením  

▪ dostavte se včas na naše oddělení (doprovod malými dětmi a těhotnými ženami je nevhodný) 

▪ s sebou si přineste žádanku od lékaře, který vyšetření požaduje, a štítky s osobními daty,  

které Vám poskytne recepce naší nemocnice 

▪ ženy informujte nás o případném těhotenství či kojení! 

 

 Průběh vyšetření 

▪ vyšetřovací látku podáme nitrožilně  

▪ tato látka nevyvolává alergické ani jiné nepříjemné tělesné reakce 

▪ její podání je spojené s rizikem ozáření ionizujícím zářením v malé dávce (menším  

než při rentgenovém vyšetření ledvin) 

▪ látka se během dvou hodin nahromadí v ledvinách, které pak můžeme kvalitně zobrazit 

▪ během této doby nemusíte čekat na oddělení, můžete odejít a vrátit se až k vyšetření 

▪ to se provádí na dvou přístrojích, které snímají oblast ledvin z různých pohledů 

▪ při jednom výkonu budete cca 10 minut sedět, při druhém 20 minut klidně ležet 

 

Jak se chovat po vyšetření 

Je vhodné zvýšit příjem tekutin, vyšetřovací látka odchází z těla močí a rychleji se vyloučí. Jinak 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 vyhodnotí získaná data pomocí speciálních počítačových programů a zpracuje nález,  

který většinou během 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 se 

vyšetřují ihned, přednostně a díky tomu se mohou prodloužit čekací doby ostatních vyšetřovaných. 

V těchto případech Vám děkujeme za toleranci a trpělivost. 

 

 

 

 


