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 PO vyšetření
Po vyšetření Vám bude odstraněna kanyla.
Následně je nutné vyčkat 30 minut
v čekárně, aby bylo možno včas zasáhnout
v případě vyskytnutí komplikací, jakou
může
být
například
alergická
reakce vyvolaná aplikací kontrastní látky.

Neobávejte se a v případě jakýchkoli obtíží
UPOZORNĚTE PERSONÁL.
Doporučujeme dodržovat dostatečný pitný
režim,
který
napomůže
rychlému
a snadnému vyloučení kontrastní látky
z organismu.
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Kontakt

CT
angiografie

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel.: +420 588 444 122 (123)
e‐mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz
II. CHIRURGICKÁ KLINIKA
Sekretariát
588 442 401
Cévní ambulance
588 442 408
(Po ‐ Pá 7:00 ‐ 15:30)
Všeobecné ambulance 588 442 409
(Po ‐ Pá 7:00 ‐ 15:30)
RADIOLOGICKÁ KLINIKA
MR ‐ Magnetická rezonance
588 444 727
CT ‐ Počítačová tomografie
588 444 595

edukační materiál pro pacienty

Vážená paní, vážený pane,
vítáme Vás na naší II. chirurgické klinice,
kterou jste navštívil pro provedení
ambulantního vyšetření. Tento materiál
Vám nabídne základní informace o průběhu
ambulantního vyšetření CTA (computer
tomography ‐ angiografie).
Naším cílem bude pokusit se zmírnit Vaše
obavy, které z neznámého prostředí a nové
situace většinou máte.

Od personálu na Radiologické klinice
dostanete podepsat
informovaný souhlas
s CT vyšetřením. Svým
podpisem potvrdíte, že
s daným vyšetřením
souhlasíte.

Máte alergii?

(Výpočetní tomografie – angiografie, zkráceně CTA)

Pokud ANO, pak bezpodmínečně sdělte
tuto skutečnost lékaři, který Vás na CT
angiografii odesílá, ale také
rovněž personálu přímo na
CT angiografii z důvodu
přípravy, která je před
vyšetřením nutná. Tato
příprava spočívá v podání
léku (např. Prednison) ve formě tablety.

CT angiografie je neinvazivní vyšetření, při
kterém se pomocí kontrastní látky zobrazí
na počítači Vaše cévy.

Informace o případné alergii pomůže
předcházet možným komplikacím.

V případě jakýchkoli otázek či nejasností se
kdykoli obraťte se svými dotazy na personál
na daném vyšetření.

CT ANGIOGRAFIE

 Příprava PŘED vyšetřením
Před provedením tohoto
vyšetření je nutné 4 hodiny
NEJÍST a 1‐2 hodiny NEPÍT.

Radiologickým asistentem na Radiologické
klinice Vám bude před CTA vyšetřením
zavedena kanyla do žíly horní končetiny
(nejčastěji v místě loketní jamky nebo
hřbetu ruky) pro podání
kontrastní látky nutné
k
tomuto
vyšetření.
Zavedení kanyly je velmi
podobné odběrům krve.

Trpíte klaustrofobií?
(strachem z uzavřených prostor)
Pokud ANO, pak upozorněte náš personál
i personál na Radiologické klinice. Budeme
se snažit zvládnout průběh vyšetření, aby
byl pro Vás co nejpříjemnější.

 V PRŮBĚHU vyšetření
V průběhu vyšetření zůstáváte oblečený(á).
Personál Vám pomůže pohodlně se uložit
na pohyblivý stůl do polohy na zádech.
Tento stůl se v průběhu samotného
vyšetření posunuje do tunelu CT přístroje.
Po celou dobu vyšetření, které trvá 10‐30
minut, je nutná Vaše spolupráce. Je
nezbytné zůstat po celou dobu vyšetření
v klidu (maximálně nehybný).
Personál s vámi bude po celou dobu
komunikovat. Bude Vám sdělovat instrukce
potřebné pro dané vyšetření (například kdy
máte zadržet dech apod.).
Během vyšetření Vám bude do kanyly
aplikována kontrastní látka. Při jejím
podání se po těle rozlije pocit tepla, který
po chvíli odezní. Vše probíhá bezbolestně.

