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UROGRAFIA 

Termin badania  

godz. zgłoszenia do Recepcji  

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec opóźnieniu) 

 
Badanie polega na wykonaniu serii zdjęć radiologicznych układu moczowego w określonych odstępach czasu po 
dożylnym podaniu środka kontrastowego.  
Badanie wykonywane jest  na podstawie skierowania lub zlecenia lekarskiego. 
 
Z uwagi na dożylne podanie środka kontrastowego:  

➢ Należy dostarczyć prawidłowy wynik poziomu kreatyniny oraz u osób z nadczynnością  tarczycy wynik 
poziomu TSH (są to badania z krwi, ważne 2 tygodnie). Wyniki należy dostarczyć w wersji papierowej. 

➢ Pacjenci leczeni preparatami Metforminy (METFORMAX, SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METRAL, 
METIFOR, GLUFORMIN) powinni zaprzestać jej przyjmowania na 48 godz. przed i na 24 godz. po badaniu 
(pod kontrolą lekarza prowadzącego). 

 
Przygotowanie do badania: 

➢ Stosowanie leków przeciwkrzepliwych (Sintrom, Syncumar, Acenocumarol) oraz zastrzyków Heparyny 
podskórnej – proszę uzgodnić z lekarzem. Pozostałe leki bez zmian. 

➢ Dzień przed badaniem wypić dodatkowo ok. 1 litra płynów niegazowanych (Pacjenci dializowani do decyzji 
nefrologa). 

➢ W dniu badania proszę zgłosić się  na czczo  - nie spożywać żadnych posiłków ani płynów. 
➢ Jeżeli wcześniej było wykonywane badanie USG lub Urografii, proszę zabrać ze sobą wyniki. 
➢ Jeżeli badanie jest wykonywane w późniejszych godzinach – należy pozostać na czczo co najmniej przez 6 

godzin. 
Przed badaniem należy zgłosić personelowi choroby alergiczne, uczulenia na kontrast i przyjmowane leki. 
 
W trakcie badania należy zgłaszać personelowi jakiekolwiek objawy niepożądane po podaniu dożylnego środka 
kontrastowego (duszność, zawroty głowy, nudności, świąd skóry, bóle w klatce piersiowej). 
 
Po badaniu w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożycie około 2,5 l. 
wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następnych 24 godzin.  
W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy 
swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi. 
 
Odbioru wyniku proszę ustalić z lekarzem po zakończeniu badania. 
Wynik badania można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w pokoju nr 17  (po wejściu 
do Szpitala w prawo) od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-19.00. 
Pacjent chorujący na cukrzycę – proszę o zgłoszenie tego faktu przy rejestracji celem ustalenia terminu badania 
na wcześniejszą godzinę      
Sposób przygotowania do badania dostępny na stronie: www.bonifratrzy.krakow.pl      
____________________________________________________________________________________ 

W celu  rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o informacje na numer  12/37 97 390 -   badania płatne, 
 12/37 97 377  - badania na NFZ , e-mail: informacja@bonifratrzy.krakow.pl 
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