MATERIAŁY DLA PACJENTÓW

ULTRASONOGRAFIA
To nieinwazyjna, bezbolesna metoda diagnostyki obrazowej. Jest metodą dokładną - ma wysoką zdolność do wykrywania niewielkich zmian w narządach. Może być wykonane w kolorach
szarości, obrazie kolorowym, co zwiększa kontrastowość i wypukla szczegóły. Badanie może
być też przeprowadzone z użyciem tzw. Kontrastu. Środek kontrastujący – zwykle jest to podany dożylnie roztwór mikropęcherzyków gazu (powietrze, fluorek siarki), który silnie odbija
falę ultradźwiękową. Każde badanie USG musi być wykonane we właściwy dla danego regionu
ciała sposób, uwzględniający położenie oraz głębokość badanej tkanki, a także jej strukturę.
Spełnione muszą być również określone warunki badania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG
Badanie USG wykonuje lekarz, który wskazuje pozycję w jakiej Pacjent powinien się ułożyć.
Pozycja zależy od rodzaju badania. Pacjent odsłania diagnozowaną część ciała np. brzuch,
nerki, szyję. Lekarz pokrywa skórę (okolicę badania) specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Następnie
Pacjent wykonuje polecenia lekarza, oddycha zgodnie z zaleceniami. Przesuwając głowicę aparatu uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora.
Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest obecność otwartych ran części
miękkich, uszkodzeń kości, otwartych infekcji oraz oparzeń w polu badania. Przeciwwskazanie
względne stanowią świeżo zamknięte złamania, gdyż w takim przypadku wynik badania USG
przeważnie nie pociąga za sobą konsekwencji terapeutycznych, a może narażać chorego na
niepotrzebny ból.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami
pod numerem telefonu 22 400 22 11 od pon. do pt. w godzinach 8.00-17.00
lub pod adresem mailowym info@onkoline.pl
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USG JAMY BRZUSZNEJ – PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Największą przeszkodą w prawidłowej ocenie narządów jamy brzusznej jest zaleganie treści
pokarmowej i gazów w żołądku, dwunastnicy i jelitach. Aby wyeliminować te przeszkody, badanie musimy wykonywać na czczo.


Pacjent nie może nic jeść ani pić co najmniej przez 5 godzin przed badaniem.



Nie należy żuć gumy ani palić papierosów.



Pacjenci przyjmujący leki powinni je nadal przyjmować, popijając ½ szklanki wody,
jednak nie później niż 1 godzinę przed badaniem.



Pacjenci z tendencją do wzdęć powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed
badaniem i trzy razy dziennie przyjmować po dwie kapsułki jednego z leków zmniejszających ilość gazów w jelitach (np.: Espumisan lub Esputicon).



Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG
danej okolicy, lub wyniki innych badan - dotyczących tego problemu.



Badanie USG jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania
(nawet w ciąży).

Badanie USG układu moczowego obejmuje ocenę nerek i pęcherza moczowego, a u mężczyzn
również ogólną ocenę prostaty (czyli gruczołu krokowego). Aby spełnić te warunki, pacjent
powinien stawić się na badanie z pełnym pęcherzem, co najmniej jedną godzinę po wypiciu 1
do 1,5 litra niegazowanych płynów.
Opis badania USG musi zawierać:


dokładny opis położenia, wielkości oraz wymiarów organów badanych i wszystkich stwierdzonych w nich nieprawidłowości



wnioski diagnostyczne, rozpoznanie – określenie czy narząd wygląda prawidłowo, czy nie



propozycję kolejnych badań, jeżeli badanie USG nie jest rozstrzygające



dokumentację zdjęciową zawierającą wszystkie nieprawidłowe zmiany morfologiczne



pełny opis maszyny, za pomocą której zostało przeprowadzone badanie
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Nie ma zagrożeń przy odpowiednio wykonanym badaniu USG. Metoda ta jest łatwo dostępna, nieinwazyjna i stosunkowo tania. Ponadto pozwala uzyskać obraz w czasie rzeczywistym.
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