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PŘÍPRAVA  NA  VYŠETŘENÍ - CT 

 
● Pacient  se dostaví na lačno ( 4 hod. před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit ) 

 
● Pokud se předpokládá aplikace jodové kontrastní látky (JKL), 

odesílající lěkař zajistí 

POUČENÍ PACIENTA A JEHO SOUHLAS S PODÁNÍM JÓDOVANÉ KONTRASTNÍ LÁTKY 

 
Před aplikací JKL: 

●  zajistěte dostatečnou hydrataci vyšetřované osoby p.o. nebo i.v. (obzvláště u 
             starých osob a v teplých letních měsících) 

●  4 hodiny před výkonem vyšetřovaný omezí perorální příjem pouze na čiré 
             tekutiny v malém množství (např. 100 ml/hod.), nepřijímá již žádnou pevnou stravu 

●  pro prevenci kontrastní nefropatie je  NUTNÉ  znát aktuální hodnotu hladiny 
 kreatininu v séru -  zajišťuje odesílající lěkař 

● odesílající lěkař   odebere alergickou anamnézu (včetně podání JKL v minulosti) 
● u hospitalizovaných  a ambulantních pacientů odesílající odd. zajistí periferní cévní přístup : 

CT angiografie  - zelená braunyla ( min. růžová ) a šroubovací spojovací hadička, vše řádně 
dotáhnout, 

CT vyšetření břicha - růžová braunyla, šroubovací spojovací hadička, vše řádně dotáhnout 
● u pacientů mimo ONT zajistíme periferní cévní přístup na CT pracovišti 
● před CT vyšetřením NEPODÁVAT pacientům Dithiaden. 

 
Po aplikaci J KL: 

●  po dobu alespoň 30 minut observujeme vyšetřovaného, případně jej předáme do péče 
            zdravotnickému personálu 

● zajistěte dostatečnou hydrataci vyšetřovaného po dobu 24 hodin po aplikaci JKL, 
           ambulantní pacienty informujeme o nutnosti dostatečné hydratace v tomto období 
 
Detailní informace o podání JKL : Metodický list intravaskulárního podání jódových kontrastních látek (J 
KL) 

 
 
CT kolonografie:  
Den před vyšetřením vynechte jídlo. Ke snídani a k obědu pouze tekutiny - např. čaj, kávu,  ovocné šťávy, 
lehké polévky. K večeři nic nejezte, pijte jen čaj nebo vodu. V podvečer - někdy mezi 16 a 18 hodinou - 
začněte s přípravou: 
Balení FORTRANSU obsahuje 4 sáčky. Každý sáček je třeba rozpustit v 1 litru vlažné vody a vypít co 
nejrychleji. Po vypití 2 litrů odchází konečníkem řídká stolice, po třech litrech obvykle jen voda. Odchází-li 
ještě voda zbarvená stolicí, vypijte i 4 sáček. Pokud nestačily ani 4 sáčky k vyprázdnění, upozorněte na to 
před vyšetřením lékaře.  
- Místo FORTRANSU je možno použít i jiný přípravek  - určí odesílající lékař (návody k použití na příbalovém 
letáku). 
V den vyšetření přijít na lačno.  
 
CT vyšetření kostí, kloubů, páteře:  Bez přípravy 
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Užívá - li pacient léky - normálně vzít  bez omezení a zapít tekutinou 
 
 


