USG UKŁADU MOCZOWEGO

INFORMACJE DLA PACJENTÓW
Rejestracja na badanie USG ( Przychodnia Przyszpitalna budynek nr 16A ) :
- telefoniczna tel. 89 54 44 200 : poniedziałek – czwartek w godz. 7:30-14:00, piątek w godz. 8:0014:00
- osobista: poniedziałek - czwartek w godz. 7:30-18:00, piątek w godz. 8:00-15:00.
Badanie wykonywane jest w jednej z dwóch Pracowni USG – w gabinecie nr 57 na wysokim
parterze budynku głównego Szpitala oraz w gabinecie nr 15 w budynku Poradni Przyszpitalnych –
Żołnierska 16A – informacji gdzie wykonywane będzie badanie udziela rejestracja przy zapisie na
badanie .
Odbiór opisu badania bezpośrednio po badaniu.
Wynik badania USG wykonany jest przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji
posiadającego certyfikaty umiejętności upoważniające do wykonywania badań USG.

OPIS BADANIA
Badanie wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej na plecach. Podczas badania skórę nad
badanym obszarem ciała pokrywa się specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu
głowicy aparatu usg ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza utrudniających prawidłowe
obrazowanie. Substancja ta jest obojętna dla skóry i łatwo zmywa się wodą z mydłem.
Przesuwając głowicę aparatu po powłokach ciała uzyskuje się obrazy badanego narządu, które
widoczne są na ekranie monitora i oceniane przez lekarza w trakcie wykonywania badania.
Badanie jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (również brak
przeciwwskazań w ciąży).
Najistotniejszą przeszkodą w prawidłowej ocenie układu moczowego jest zaleganie treści
pokarmowej i gazu w żołądku, dwunastnicy i jelitach.
Duża objętość tkanki tłuszczowej jamy brzusznej może znacznie obniżać wartość diagnostyczną
badania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
O ile lekarz nie zaleci inaczej:
- badanie należy wykonywać częściowo na czczo (co najmniej 6 godzin przed badaniem nie
można nic jeść), zaleca się picie niegazowanej, niesłodzonej wody - niewielką ilość i małymi
porcjami aby wyeliminować możliwe istniejące odwodnienie tkanek organizmu oraz ok. 0,5-1h
przed badaniem ok. 0,5- 1,0 litra niegazowanej, niesłodzonej wody mineralnej w celu wypełnienia
moczem pęcherza moczowego co umożliwia jego prawidłową ocenę.
- nie należy żuć gumy ani palić papierosów,
- Pacjenci przyjmujący leki powinni je przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je
niegazowaną wodą,
- w dzień poprzedzający badanie należy unikać pokarmów i płynów wzdymających (szczególnie
jarzyn i owoców), napojów gazowanych, jogurtów, itp.
- Pacjenci z tendencją do wzdęć – poza w/w zaleceniami, powinni zachować lekkostrawną dietę
już dwa dni przed badaniem
- w dniu poprzedzającym badanie należy przyjmować Simetigast Forte 1 kapsułkę wieczorem i 1
kapsułkę rano w dniu badania lub Espumisan 3 x dziennie po 3 do 4 kapsułek (wyroby medyczne
przeciw wzdęciom dostępny w aptece bez recepty).
Zgłaszając się na badanie USG Pacjent powinien przynieść ze sobą:
- aktualne skierowanie na badanie w oryginale,
- wyniki wykonanych dotychczas badań diagnostycznych układu moczowego, w tym wyniki
poprzednich badań USG, TK, MR, lub wyniki innych badań – dotyczących diagnozowanego
układu, wypisy ze szpitala, opisy przebytych operacji, w tym zabiegów wykonywanych na gruczole
krokowym ( mężczyźni).
- dowód osobisty.

