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PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ USG 
 

Niektóre badania ultrasonograficzne wymagają specjalnego przygotowania, które pozwolą wykonującemu 
badanie lekarzowi na uzyskanie wyraźniejszych obrazów, a co za tym idzie na lepszą ocenę narządów. Poniżej 
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu przygotowania do wybranych badań USG. 

USG jamy brzusznej: 

Dzień poprzedzający badanie - należy zastosować lekkostrawną dietę z wyłączeniem pokarmów 
ciężkostrawnych, nie spożywać napojów gazowanych. Ostatni posiłek należy spożyć przed godziną 19.00. 
Po posiłku przyjąć 2 kapsułki Espumisanu.  

Dzień badania - jeśli badanie jest wykonywane w godzinach rannych należy zgłosić się na czczo. W przypadku 
badania w godzinach popołudniowych nie należy przyjmować płynów i pokarmów na 6 godzin przed 
badaniem. Ponadto nie należy żuć gumy, palić papierosów, pić kawy. Należy dostarczyć poprzednie badanie 
USG. 

USG układu moczowego 

Na godzinę przed badaniem należy wypić 1,5 litra niegazowanej wody i nie opróżniać pęcherza. Zalecane jest 
przedstawienie lekarzowi opisów poprzednio wykonanych badań. Jeżeli pacjent jest otyły lub ma wzdęcia 3 dni 
przed badaniem należy zażyć środek zmniejszający ilość gazu w jelitach (np. Espumisan).  

USG prostaty przez powłoki brzuszne 

Warunkiem koniecznym do zbadania prostaty przez powłoki brzuszne, jest możliwie maksymalne wypełnienie 
pęcherza. Na godzinę przed badaniem należy wypić 1 litr niegazowanej wody nie opróżniać pęcherza. 

USG miednicy małej (ginekologiczne przez powłoki brzuszne) 

Na godzinę przed badaniem należy wypić 1,5 litra niegazowanej wody i nie opróżniać pęcherza. 

USG piersi 

Badanie powinno wykonywane być między 5 a 15 dniem cyklu. 

USG Doppler aorty brzusznej 

Jeśli badanie jest wykonywane w godzinach rannych należy zgłosić się na czczo, przypadku badania 
w godzinach popołudniowych nie należy przyjmować płynów na 6 godzin przed badaniem. 

USG Doppler naczyń wątroby - układ wrotny 

Jeśli badanie jest wykonywane w godzinach rannych należy zgłosić się na czczo. W przypadku badania 
w godzinach popołudniowych nie należy przyjmować płynów ani pokarmów na 6 godzin przed badaniem. 

USG Doppler tętnic nerkowych 

Należy być przynajmniej 6 godzin na czczo.  
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USG Doppler tętnic kończyn dolnych 

Nie należy jeść, co najmniej 6 godzin przed badaniem (można pić czystą niegazowaną wodę lub niesłodzoną 
herbatę). 

Na badanie USG należy się zgłosić z wynikiem poprzednich badań. 

 
 
 
 

 


