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1 Účel standardu 
Účelem standardu je správně připravit pacienta na vyšetření rentgenové, ultrazvukové, CT, MR a AG 
vyšetření. 

2 Platnost 
Tento standardní postup je součástí dokumentace SMK Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, 
o.z, a je závazný pro pracovníky RDG oddělení Nemocnice Most. 

3 Použité zkratky a pojmy 
RTG vyšetření – rentgenové vyšetření 
MR magnetická rezonance 
UZ ultrazvuk 
CT počítačová tomografie 
JKL jódová kontrastní látka 
TK krevní tlak 
RDG Radiodiagnostické oddělení 
AG angiografie 
TIPS transjugulární intrahepatální portosystémová spojka 
PTC perkutánní transhepatická cholangiografie 
APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas 
GER gastroesophageální reflux 

4 Odpovědnosti a pravomoci 

Činnosti / Funkce 
Radiologický 

asistent 
Všeobecná sestra Indikující lékař 

Podání informace o vyšetření   O 
Seznámení s přípravou na vyšetření P O  
Kontrola připravenosti na vyšetření P O  

Legenda: O – odpovídá za danou činnost (má povinnost ji provést) 
S – spolupracuje s odpovědnou osobou 
I – je informován odpovědnou osobou 
P – má pravomoc k vykonání dané činnosti (v době zastupování O), pak odpovídá za 
její výsledek 

5 Popis 

5.1 Pokyny pro pacienta – příprava na RENTGENOVÁ vyšetření 

5.1.1 Příprava před RTG vyšetřením VŠEOBECNĚ 

 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas pacientky v reprodukčním věku 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ 

5.1.2 Příprava na nativní nefrogram 

 V den vyšetření pacient nesnídá, tekutiny bez omezení 
 Den před vyšetřením nenadýmavá strava 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení 

5.1.3 Příprava na vylučovací urografii 

 V den vyšetření pacient nesnídá, tekutiny bez omezení 
 Dodržuje dostatečnou hydrataci po vyšetření 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením vylučovací urografie s aplikací jódové 

kontrastní látky 
 ZAJISTĚTE zápis hodnot sérového kreatininu a urey pacienta na žádanku 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení 

5.1.4 Příprava na irrigografii 

 Přípravu pacienta zajistí indikující lékař 
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 ZAJISTĚTE vyprázdnění pacienta – přípravek FORTRANS 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením rentgenového vyšetření 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení 

5.1.5 Příprava na RTG jícnu, žaludku a pasáže tenkým střevem 

 8 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením rentgenového vyšetření 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení 

5.2 Pokyny pro pacienta – příprava na ULTRAZVUKOVÁ vyšetření 

5.2.1 UZ celého břicha 

 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí, pít může neperlivou vodu nebo čaj 
 Je nutná náplň močového měchýře 
 Je možno si přinést vlastní ručník 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení 

5.2.2 UZ pravého podžebří 
 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí, pít může neperlivou vodu nebo čaj 
 Je možno si přinést vlastní ručník 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení 

5.2.3 UZ malé pánve, močového měchýře, prostaty 
 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí, pít může neperlivou vodu nebo čaj 
 Je nutná náplň močového měchýře 
 Je možno si přinést vlastní ručník 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení.  

5.2.4 UZ GER 

 Na vyšetření si pacient donese čaj nebo neperlivou vodu 
 Je možno si přinést vlastní ručník 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení  

5.2.5 UZ TIPS 

 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí, pít může neperlivou vodu nebo čaj  
 Je možno si přinést vlastní ručník 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení  

5.2.6 UZ s kontrastní látkou 

 Z důvodu úhrady nákladů za kontrastní látku je nutné pacienta v den vyšetření hospitalizovat 
 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí, pít může neperlivou vodu nebo čaj 
 Je možno si přinést vlastní ručník 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení 

5.2.7 UZ bez přípravy 

 Ledviny, oko, varlata, mozek, uzliny, krk, štítná žláza, tepny, žily, tenue, měkké části, 
echokardio, prsa, pleurální punkce 

 Je možno si přinést vlastní ručník 
 V určenou hodinu se dostaví na radiodiagnostické oddělení 

5.3 Pokyny pro pacienty – příprava na CT vyšetření 

5.3.1 Příprava před CT vyšetřením VŠEOBECNĚ 

 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením CT vyšetření  
 ZAJISTĚTE zápis hodnot sérového kreatininu a urey pacienta na žádanku 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas pacientky v reprodukčním věku 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY 
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5.3.2 Příprava před CT vyšetřením břicha 

 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí 
 V průběhu 3 hodin před vyšetřením vypije 1,5 l zředěné kontrastní látky – 20 ml JKL do 1,5 l 

čaje 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením CT vyšetření s aplikací jódové kontrastní látky 
 ZAJISTĚTE zápis hodnot sérového kreatininu a urey pacienta na žádanku 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas pacientky v reprodukčním věku 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY  

5.3.3 Příprava před CT vyšetřením urotraktu 

 Před vyšetřením pacient nenadýmavá strava + naplněný močový měchýř 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas pacientky v reprodukčním věku 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY 

5.3.4 Příprava před CT vyšetřením malé pánve – ženy 

 Přípravu pacienta zajistí indikující lékař – proktolýza (YAL) 
 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí 
 V průběhu 3 hodin před vyšetřením vypije1,5 l zředěné kontrastní látky – 20 ml JKL do 1,5 l 

čaje 
 Je nutná náplň močového měchýře 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením CT vyšetření s aplikací jódové kontrastní látky 
 ZAJISTĚTE zápis hodnot sérového kreatininu a urey pacienta na žádanku 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas pacientky v reprodukčním věku 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY  

5.3.5 Příprava před CT vyšetřením malé pánve – muži 

 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí 
 V průběhu 3 hodin před vyšetřením vypije 1,5 l zředěné kontrastní látky – 20 ml JKL do 1,5 l 

čaje 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením CT vyšetření s aplikací jódové kontrastní látky 
 ZAJISTĚTE zápis hodnot sérového kreatininu a urey pacienta na žádanku 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY  

5.3.6 Příprava před CT ENTEROKLÝZOU 

 Před vyšetřením pacient 4 hodiny nejí 
 45 min. před vyšetřením popíjí 1,5l 2,5% Manitolu, pomalu, postupně po dobru celých 45 min 
 Těsně před vyšetřením je aplikován i.v. Buscopan 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY  

5.3.7 Příprava před CT IRRIGEM 

 Den před vyšetřením pouze lehká strava 
 Den před vyšetřením mezi 13 – 18 hod vypít přípravek Fortrans (X-pret, Citrafleet) 
 Nevečeřet nebo pouze lehká, nenadýmavá strava 
 V den vyšetření nejíst 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY  

5.4 Pokyny pro pacienty – příprava na AG vyšetření 

5.4.1 Příprava před AG vyšetřením VŠEOBECNĚ 

 ZAHRŇTE do plánu ošetřovatelské péče přípravu pacienta na vyšetření 
 ZAJISTĚTE žilní přístup růžovou kanylou 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas pacientky v produktivním věku 
 DOHLÉDŇETE na nutriční režim před vyšetřením dle druhu vyšetření 
 PODEJTE premedikaci dle ordinace ošetřujícího lékaře 
 ZAJISTĚTE u pacienta sejmutí šperků, hodinek a zubní náhrady 
 ZAJISTĚTE transport pacienta na vyšetření na lůžku pouze v operační košili 
 PŘEDEJTE zdravotnickou dokumentaci zdravotní sestře nebo radiologickému asistentovi 
 ZAJISTĚTE po vyšetření transport pacienta zpět na oddělení 
 ZAJISTĚTE dostatečnou hydrataci po dobu 24 hodin po aplikaci JKL 
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5.4.2 Příprava na PEK a perkutánní nefrostomii 

 4 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit 
 ZAJISTĚTE žilní přístup růžovou kanylou 

5.4.3 Příprava na pyelografii nefrostomií 

 Nutriční režim bez omezení 
 ZAJISTĚTE žilní přístup růžovou kanylou 

5.4.4 Příprava na mikční cystografii 

 Nutriční režim bez omezení 
 U dětí premedikace dle ošetřujícího lékaře 
 Vyšetření je prováděno pouze do 4 let věku dítěte 

5.4.5 Příprava na ureterocystografii 

 Nutriční režim bez omezení 

5.4.6 Ascendetní pyelografii 

 Nutriční režim bez omezení 

5.4.7 Příprava na dilataci jícnu nebo rekta s aplikací stentu 

 Poslední jídlo v poledne den před vyšetřením 
 Poté jen pít 
 Od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit 
 ZAJISTĚTE žilní přístup růžovou kanylou 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením dilatace jícnu, dilatace rekta s následnou 

aplikací stentu 
 Premedikace dle ošetřujícího lékaře 

5.4.8 Příprava na TIPS 

 4 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit 
 ZKONTROLUJTE před transportem, zda součástí zdravotnické dokumentace je výsledek 

APTT, QUICK a hodnota hladiny kreatininu v séru 
 ZAPIŠTE hodnoty TK 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením TIPS vyšetření s aplikací jódové kontrastní 

látky 
5.4.9 Příprava na PTC a drenáž žlučových cest 

 4 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit 
 ZAJISTĚTE žilní přístup růžovou kanylou 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením drenáže, punkce, biopsie s aplikací jódové 

kontrastní látky 

5.4.10 Příprava na AG, PTA, trombolýzu 

 4 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit 
 ZAJISTĚTE žilní přístup růžovou kanylou 
 ZAJISTĚTE vyholení obou třísel 
 ZKONTROLUJTE před transportem, zda součástí zdravotnické dokumentace je výsledek  

APTT, QUICK a hodnota hladiny kreatininu v séru 
 ZAPIŠTE hodnoty TK 
 ZAJISTĚTE Informovaný souhlas s provedením angiografie s aplikací jódové kontrastní látky 

5.5 Příprava před vyšetřením na magnetické rezonanci 

5.5.1 MR vyšetření provedené bez podání kontrastní látky – NATIVNĚ 

 ZAJISTĚTE vyplnění dotazníku Magnetická rezonance 
 ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE K VYŠETŘENÍ: KARDIOSTIMULÁTOR, KOCHLEÁRNÍ 

IMPLANTÁT, CIZÍ TĚLESO V OKU 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY 
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5.5.2 MR vyšetření plánované s podáním kontrastní látky 

 ZAJISTĚTE vyplnění dotazníku Magnetická rezonance 
 ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE K VYŠETŘENÍ: KARDIOSTIMULÁTOR, KOCHLEÁRNÍ 

IMPLANTÁT, CIZÍ TĚLESO V OKU 
 ZAJISTĚTE žilní přístup růžovou kanylou 
 ZAJISTĚTE U PACIENTA SEJMUTÍ ŠPERKŮ, HODINEK A ZUBNÍ NÁHRADY  

6 Dokumentace 
 Související dokumenty: 

Nejsou. 

7 List provedených změna revizí 

Číslo 
změny Kapitola/strana Stručné zdůvodnění obsahu změny 

Datum 
účinnosti Schválil 
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