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TOMOGRAFIA  KOMPUTEROWA 

Informacja dla Pacjentów przed badaniem Tomografii Komputerowej z zastosowaniem 
jodowego środka kontrastowego 

 

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………….………………………………………………………..………  

PESEL: ………………………………………………..……………………………………………..…..…………………………………………………..  

Kod pocztowy: ...………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

Miejscowość: .………………………………………………………………………………………………........................................……………. 

Ulica i nr domu: .……………………………………………………………………………………………..………………………………..………. 

Telefon kontaktowy: .………………………………………………………………………………………………..……………………..……… 

 

Szanowna Pani !  /  Szanowny Panie ! 
Lekarz zadecydował o konieczności wykonania u Pani / Pana badania z podaniem środka kontrastowego. 
Środki kontrastowe podawane dożylnie, powodują polepszenie jakości obrazu rentgenowskiego (w tym również 
tomografii komputerowej), umożliwiają uwidocznienie struktur anatomicznych i tym samym pozwalają na 
postawienie właściwej diagnozy. 
W większości przypadków podanie środka kontrastowego nie powoduje zauważalnych odczynów, jednak u 
niewielkiej ilości osób mogą pojawić się objawy wzmożonej wrażliwości: wysypki skórne, nudności, wymioty, 
metaliczny posmak w jamie ustnej, uczucie subiektywnego oddawania moczu.  Objawy te trwają zwykle kilku 
minut i są leczone objawowo. Istnieje pewna grupa pacjentów, u których częściej występują objawy 
nadwrażliwości na środki kontrastowe. 

 
WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ PROSZĘ ZAZNACZYĆ KÓŁKIEM 
Uczulenie na jod TAK NIE 
Choroba tarczycy – przy nadczynności pacjent dostarcza zgodę na badanie od 
endokrynologa 

TAK NIE 

Zaawansowane nadciśnienie  tętnicze TAK NIE 
Cukrzyca   (pobieranie leków cukrzycowych) TAK NIE 
Astma oskrzelowa, alergie, katar sienny TAK NIE 
Uszkodzenie czynnościowe nerek , operacje nerek TAK NIE 
Choroby serca i naczyń krwionośnych TAK NIE 
Choroby krwi TAK NIE 
Osoby, u których wystąpiły niepokojące objawy w poprzednich badaniach 
radiologicznych z zastosowaniem środka kontrastowego  

TAK NIE 

Czy  jestem w ciąży  TAK NIE 
 
WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKONANIE BADANIA PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM  
 

…………………………………………………………..…………. 
Czytelny  podpis 

WAGA: …………. WZROST: ……….. 
 
W wyczerpujący sposób zostałem/-am poinformowany/-a o mogących wystąpić objawach 
nadwrażliwości na jod zawarty w środku kontrastowym. Wyrażam zgodę na wykonanie u mnie 
badania radiologicznego z zastosowaniem środka kontrastowego. 
 
 

………………………………………    …………………………………….. 
            data i podpis Pacjenta* 
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Do badania należy dostarczyć aktualny wynik  poziomu kreatyniny we krwi 

(w przypadku podwyższonego poziomu kreatyniny konieczne powtórne zgłoszenie 

się do lekarza kierującego w celu rozważenia alternatywnej metody diagnostycznej 

lub wykonania badania w warunkach szpitalnych). 

 

Przed  i po badaniu (24 godz.) należy pić dużo wody. 

 

W wyjątkowych  przypadkach w  czasie podawania środka kontrastowego ze 

strzykawki automatycznej może dojść do wynaczynienia środka kontrastowego do 

tkanek miękkich w okolicy w/w wkłucia. Konieczne  jest natychmiastowe zgłoszenie 

tego faktu personelowi medycznemu wykonującemu badanie. 

 

* w  przypadku, gdy badany/-a jest w  wieku poniżej 18 lat, dokument podpisują rodzice / prawni opiekunowie 


