
Typ zobrazovací metody 
Dostupnost 

vyšetření 

Dostupnost 

výsledku 
Pokyny pro pacienta 

SKIAGRAFIE Bez objednání 

Rutina do 3 

dnů/Statim 

bezprostředně po 

vyšetření 

Bez přípravy; případné 

těhotenství hlaste předem 

SKIASKOPIE 
3 týdny;  

objednání na tel. 

č.: 487 954 373  

Rutina do 3 

dnů/Statim 

bezprostředně po 

vyšetření 

U vyšetření s podáním 

kontrastní látky i. v. nutná 

premedikace: 2 hodiny před 

vyšetřením 2 tbl Dithiadenu. 

Alergický pacient navíc 

Prednison 20 mg - 13, 7 a      

1 hodinu před vyšetřením 

(zajistí indikující lékař); 

případné těhotenství hlaste 

předem 

Vyšetření jícnu     Nalačno 

Vyšetření žaludku     Nalačno 

Pasáž     Nalačno 

Irrigografie (vyšetření střev)     Nalačno, vyprázdněná střeva 

Skiaskopie plic     Bez přípravy 

Skiaskopie skeletu     Bez přípravy 

Fistulografie     Bez přípravy 

Cystografie     Bez přípravy 

Retrográdní uretrografie     Bez přípravy 

Mikční cystouretrografie     Bez přípravy 

Ascendentní pyelografie, 

Perkutánní nefrostomie, Stent 

Po domluvě 

s indikujícím 

lékařem 

  Dle indikujícího lékaře 

ERCP 

Zajišťuje 

pracoviště 

endoskopie ve 

spolupráci s ind. 

lékařem a RDG; 

provádí se za 

hospitalizace 

  Dle indikujícího lékaře  

 



Typ zobrazovací metody 
Dostupnost 

vyšetření 

Dostupnost 

výsledku 
Pokyny pro pacienta 

POČÍTAČOVÁ 

TOMOGRAFIE (CT) 

STATIM 

vyšetření 

domlouvá vždy 

indikující lékař s 

radiologem; 

objednání na tel. 

č.: 487 954 393 

Rutina do 7 

dnů/Statim 

bezprostředně po 

vyšetření 

Případné těhotenství hlaste 

vždy předem 

CT nativní 6 týdnů   

Bez přípravy; u vyšetření 

břicha nutno vypít půl 

hodiny před příchodem na 

pracoviště CT k vyšetření 

0,5 l vody  

CT s podáním  

kontrastní látky 
8-12 týdnů   

U všech vyšetření 

s podáním k. l. i. v. nutná 

premedikace:  2 hodiny před 

vyšetřením 2 tbl Dithiadenu. 

Alergický pacient navíc 

Prednison 20 mg – 13; 7 a   

1 hodinu před vyšetřením 

(zajistí indikující lékař); 

Vyšetření se provádí 

nalačno. Nutno zajistit 

odběry UREA, 

KREATININ (ne starší než 

týden) - zajistí indik. lékař. 

Pokud pacient užívá léky 

obsahující Metformin, je 

nutné je po domluvě s indik. 

lékařem vysadit - ostatní 

trvalou medikaci lze užít a 

zapít douškem vody. 

CT břicha     

Nalačno; cca 1 hodinu před  

vyšetřením je nutné doma 

vypít 0,5-0,75 l vody; 

premedikace; odběry 

CT colono     
Nalačno; vyprázdněná 

střeva; premedikace; odběry 

CT enteroklýza (enterografie)     
Nalačno; vyprázdněná 

střeva; premedikace; odběry 

CT Angiografie     
Nalačno; premedikace; 

odběry 

Intervence pod CT - PRT, 

drenáž, punkce 

Provádí se za 

hospitalizace 
  

Premedikace; odběry vč. 

APTT, INR (ne starší než   

3 dny); event. další příprava 

dle indikujícího lékaře  



 

Dostupnost 

vyšetření

Dostupnost 

výsledku
Pokyny pro pacienta

Bez přípravy

ANGIOGRAFIE

3 týdny;                                      

objednává vždy 

ordinace cévního 

chirurga na tel. č.: 

487 954 373; 

provádí se za 

hospitalizace;  

STATIM 

vyšetření 

domlouvá vždy 

indikující lékař 

s radiologem

Do 3 dnů

Premedikace: 2 hod. před 

vyšetřením 2 tbl Dithiadenu. 

Alergický pacient navíc 

Prednison 20 mg - 13; 7 a        

1 hodinu před vyšetřením 

(zajistí indik. lékař - vč. další 

event. přípravy). Vyšetření 

se provádí nalačno. Nutno 

zajistit odběry: UREA, 

KREATININ (ne starší než 

týden) INR, APTT (ne starší 

než 3 dny). Případné 

těhotenství hlaste předem. 

Užívá-li pacient léky 

obsahující Metformin, je 

nutné je po domluvě 

s indik. lékařem vysadit. 

Oholená třísla.

MAGNETICKÁ 

REZONANCE 

8 týdnů;                                    

objednávání na tel. 

č.: 487 954 193

Správně vyplněná žádanka 

je nezbytná. Před vstupem 

na vyšetřovnu odložte 

veškeré kovové předměty a 

na vyšetření hlavy 

přicházejte nenalíčení. Před 

vyšetřením břicha je nutné 

tři hodiny lačnit. Před 

každým vyšetřením je nutné 

vyplnit informovaný souhlas 

vč. kovové anamnézy (z 

tohoto důvodu se dostavte 

alespoň 15 min. před 

výkonem).

2 týdny;                           

objednávání na tel. 

č.: 487 954 383

IhnedUZ (SONOGRAFIE)

Typ zobrazovací metody


