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WSKAZÓWKI DLA PACJENTA KIEROWANEGO NA BADANIE PET – CT 
 

• W dniu badania należy zgłosić się do Rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej Siedleckiego Centrum 
Onkologii na poziomie -1 na wyznaczoną godzinę ze skierowaniem na badanie PET-CT. 

• Proszę zabrać ze sobą aktualną dokumentację medyczną – opisy wcześniejszych badań tomografii 
komputerowej, rezonansu magnetycznego wraz z płytami CD, USG, konsultacje, karty informacyjne, 
wynik biopsji i badania histopatologicznego. 

• Ubrania wierzchnie należy pozostawić w szatni na poziomie 0. 

• W dniu poprzedzającym badanie należy unikać palenia papierosów, picia alkoholu, przyjmowania 
słodkich, gazowanych napojów oraz nadmiernej aktywności fizycznej. 

• Wskazane jest picie niegazowanej wody mineralnej. 
 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA PET – CT 
 

• W dniu badania należy pozostać na czczo – ostatni posiłek 4 – 6 godz. przed badaniem. 

• Należy mieć ze sobą 1,5 l butelkę niegazowanej wody mineralnej. 

• Przed badaniem należy zdjąć biżuterię oraz garderobę z metalowymi elementami np. suwakami, 
zapinkami, pasek z klamrą, biustonosz z fiszbiną, itp. 

• Pacjenci z cukrzycą leczeni insuliną powinni w dniu badania zjeść śniadanie oraz przyjąć insulinę 
zachowując odstęp od badania 4 – 6 godz. 

• W przypadku leków przyjmowanych na stałe zażyć leki 4 – 6 godz. przed badaniem, a leki 
przeciwcukrzycowe przyjąć po badaniu. 

• Podczas badania pacjentowi nie powinny towarzyszyć kobiety w ciąży i małe dzieci. 

• Kobiety w wieku rozrodczym będą miały wykonany na zlecenie lekarskie test ciążowy lub pacjentka 
podpisze oświadczenie, że nie jest w ciąży, o wątpliwościach związanych z ciążą należy 
niezwłocznie poinformować personel Zakładu Medycyny Nuklearnej. 
 

ZALECENIA PO BADANIU PET – CT 
 

• Przez 12 godzin po badaniu należy unikać kontaktu z kobietami w ciąży oraz dziećmi poniżej 16 rż. 

• Zaleca się picie dużej ilości płynów oraz częste oddawanie moczu. 

• Konieczne jest zachowanie higieny osobistej, szczególnie dokładnego mycia rąk. 

• Zaleca się staranne kilkukrotne płukanie muszli klozetowej.  

• Należy unikać długiego przebywania w miejscach publicznych. 

• W przypadku hospitalizacji w ciągu pierwszych 24 godz. po badaniu należy poinformować lekarza o 
przebytym badaniu PET-CT. 

 
W związku z dostawą izotopu przez firmę zewnętrzną badanie może zostać opóźnione lub odwołane 

 z przyczyn niezależnych od Zakładu Medycyny Nuklearnej Siedleckiego Centrum Onkologii. 

 

 
WYNIK BADANIA MOŻNA ODEBRAĆ OSOBIŚCIE ORAZ  ZOSTANIE PRZEKAZANY DO LEKARZA 

KIERUJĄCEGO 
 

 
W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCH WYKONANIE 

BADANIA W WYZNACZONYM TERMINIE PROSIMY NIEZWŁOCZNIE O KONTAKT 
TELEFONICZNY. 

 


