
ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  

ZOZ NR 2 W RZESZOWIE 

Ul. Fredry 9 

35-005 Rzeszów 

TERMIN BADANIA: 

DATA:…………………………………… 

GODZINA: ……………………………… 

 

PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ NA WIZYTĘ 15 MINUT WCZEŚNIEJ W CELU  

WYPEŁNIENIA MEDYCZNEJ ANKIETY PRZED BADANIEM 

 
W celu uzyskania informacji, zmiany terminu badania bądź rezygnacji z badania prosimy o kontakt: 

TK, MRI: 861-36-41 

USG: 850-90-58 

RTG, DXA,MAMMOGRAFIA: 861-36-34 

E-MAIL:radiologia@zoz2.pl 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIAUSG 
Ultrasonografia (USG) to badanie obrazowe, które pokazuje kształt i wielkość poszczególnych 

narządów. W ten sposób sprawdza się kondycję wątroby, trzustki, nerek, jajników, jąder, piersi, 

moszny.  

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA: 

Badanie należy wykonywać na czczo.  

-2 dni przed badaniem zażywać ESPUMISAN LUB ESPUTICON (3X dzienne po 2 kapsułki) 

dostępny w aptece bez recepty. W dniu poprzedzającym badanie nie spożywać pokarmów 

ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych. W dniu badania należy zażyć rano 2 

kapsułki ESPUMISANU lub ESPUTICONU, zadbać o wypróżnienie , pozostać na czczo (nie pić 

kawy, soków, mleka). Pacjenci wykonujący badanie w godzinach popołudniowych - Pacjent 

powinien: Co najmniej 6 godzin przed badaniem nie można nic jeść, dopuszcza się picie 

niegazowanej wody, 2 godziny przed badaniem należy opróżnić pęcherz następnie wypić 3-4 

szklanki wody niegazowanej – do obrazowania pęcherza moczowego. Pacjenci przyjmujący leki 

– powinni leki przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je niegazowaną wodą, nie później 

jednak, niż 1 godzinę przed badaniem. 

 

WSKAZANIEM DO WYKONANIA USG BRZUCHA MOGĄ BYĆ: 

Przewlekłe i ostre bóle brzucha, nawracające nudności, biegunki i wymioty, wzdęcie brzucha  

o niejasnej przyczynie, wyczuwalne guzy w jamie brzusznej, przebycie urazu jamy brzusznej, 

szybka utrata masy ciała, podejrzenie kamicy żółciowej lub nerkowej, krwawienia z układu 

pokarmowego, moczowego lub dróg rodnych, żółtaczka. 
 

PRZECIWSKAZANIA: 

Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest obecność otwartych ran części 

miękkich, uszkodzeń kości, otwartych infekcji oraz oparzeń w polu badania.Badanie jest 

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

UWAGI DLA PACJENTA: 

Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy, lub wyniki innych 

badań – dotyczących tego problemu.  
 


