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INFORMACE PRO 
PACIENTY/ZDRAVOTNÍKY 

 

 
Příprava pacienta k RDG vyšetření 

 

1. skiagrafie – prosté snímky, mammografie – bez přípravy 
 
2. sonografie (ultrazvuk) 
- vyšetření měkkých tkání, cév, štítné žlázy, prsů , kloubů - bez přípravy 
- vyšetření břicha – v den vyšetření nalačno, 2 dny před vyšetřením nenadýmavá strava  
(NE luštěniny, perlivé nápoje, čerstvé pečivo, příliš syrové zeleniny a ovoce) 
- vyšetření močového měchýře – vypít alespoň 1l tekutin, do vyšetření nemočit 
 
3. CT vyšetření 
- vyšetření páteře, kostí, kloubů, dutin – bez přípravy 
- vyšetření mozku, hrudníku, břicha, pánve, cév s intravenózní aplikací kontrastní látky – 
nalačno, tj. nejméně 6 hod. před vyšetřením nejíst, možno pít neperlivé čiré tekutiny 
(voda, čaj) 
- u vyšetření břicha a pánve je často žádoucí vypít větší množství neperlivé vody k naplnění 
střevního traktu – pacient dostane instrukce při objednání nebo dostane napít po příchodu na 
oddělení 
 
4. skiaskopie 
- vyšetření jícnu a žaludku – nejíst, nepít, nežvýkat 
- vyšetření tlustého střeva (irrigografie) – preparát na vyčištění střeva (Moviprep, Clensia) 
zajišťuje indikující lékař 
 
5. vylučovací urografie (IVU) 
- 2 dny před vyšetřením nenadýmavá strava, dostatečně pít 
- v den vyšetření nalačno 
 
OBECNĚ při každém intravenózním podání kontrastní látky ( CT, IVU) nutno řešit 
1. závažnou alergii – protialergická příprava: 40 mg Prednison p.o. 12 hod. a 20mg 6 hod. 
před vyšetřením 
2. funkci ledvin –  vyšetření aktuální hodnoty sérového kreatininu (ne starší 2 týdny) 
- hraniční hodnota pro podání kontrastní látky je 130  mol/l 
3. rizikového pacienta – věk nad 70 let, cukrovka, porucha funkce ledvin – nezbytná 
dostatečná hydratace před vyšetřením, příp. renoprotektivní příprava: 
2 dny před, v den vyšetření a 2 dny po: Preductal 3x1tbl., ACC long 2x1tbl., 
+ v den vyšetření vysadit ACI, PAD, diuretika 
 
Podrobnější informace viz Metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních 
látek. 

 


