Sonografické vyšetření
Na ultrazvukové vyšetřovně provádíme vyšetření břicha a malé pánve včetně struktur
retroperitonea. Vyšetření orgánů krku, kloubů a měkkých tkání. Provádíme duplexní vyšetření
tepenného a žilního systému v oblasti krku, břicha, malé pánve, skrota a v oblasti horních a
dolních končetin včetně vrozených vývojových vad cévního systému.
Objednání k vyšetření
Na sonografické vyšetření je potřeba se předem objednat buď telefonicky na tel. lince
315 637 311, nebo osobně v recepci nemocnice. K vyšetření se klient dostaví v dohodnutý čas
po předchozím řádném objednání, u akutních případů v co nejkratší době po předchozí
dohodě vyšetřujícího a indikujícího lékaře. Klienti v závažném klinickém stavu a řádně
objednaní klienti jsou však vyšetřováni přednostně. SONO STATIMOVÉHO vyšetření se
provádí do 1 hodiny. O termínu vypracování výsledku Vás bude informovat provádějící lékař
po skončení sonografického vyšetření.
Příprava na vyšetření
Na vyšetření břicha: před vyšetřením 2-3 dny dodržujte nenadýmavou dietu.
Doporučujeme: vařené brambory, rýži, bramborovou kaši, těstoviny, bílé maso. Nemastit!
Nutno vyloučit: ovoce, zeleninu, čerstvé pečivo, luštěniny, bublinkové nápoje, mléko.
Omezte nebo zcela vylučte kouření!V den vyšetření od půlnoci nejezte, nepijte, nekouříte.
Před vyšetřením 3 dny, 3x denně (ráno, poledne, večer) užívejte 2 tabletky Espumisanu (proti
nadýmání).
Na vyšetření ledvin a močového měchýře a prostaty: pijte vodu či čaj, na vyšetření se
dostavte s plným močovým měchýřem!
Vyšetření karotid, kloubů, měkkých tkání, SONO dolních končetin- nevyžaduje speciální
přípravu.
Co vzít s sebou na vyšetření
Klient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou, kde jsou uvedena jeho osobní data,
přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká
anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích. Žádanka musí být vyplněna
čitelně (nejlépe psacím strojem či na počítači) a nesmí na ní chybět jméno a podpis
indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance. Pokud je to možné, přinese si
klient s sebou zdravotní dokumentaci, výsledky předchozích vyšetření souvisejících s
požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, eventuálně i dostupnou obrazovou dokumentaci.
Klient přichází k vyšetření řádně připraven a poučen.
PO-PÁ 8:00h-12:00h objednaní klienti
PO-PÁ 12:00h-14:00h STATIMOVÉ vyšetření
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