
 

NAVODILA PREISKOVANCEM ZA PREISKAVO Z 

RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFIJO / CT-jem 

 
Spoštovani, naročeni ste na slikanje z računalniško 

tomografijo (CT). Prosimo vas, da pred preiskavo 

preberete navodila, izpolnite vprašalnik in privolitev. Če 

vprašalnika ne morete izpolniti sami, naj vam pri tem 

pomagajo vaši domači ali vaš osebni zdravnik. 

 

Obvezno s seboj prinesete CD s slikami in 

dokumentacijo o že opravljenih slikovnih preiskavah, če 

so bile le-te opravljene zunaj SB Ptuj. 

 

Prosimo, da se držite datuma in ure pregleda. Če na 

preiskavo ne morete priti, to obvezno sporočite na 

telefonsko številko: 02/7491-483. 

 

 

 

KAJ JE RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA (CT)? 

CT je rentgenska diagnostična metoda, s pomočjo katere 

lahko natančno pregledamo želeni predel telesa. S to 

metodo lahko natančneje opredelimo vzrok, mesto 

razširjenost bolezni ali poškodbe. Tako lahko lažje 

načrtujemo nadaljnji potek zdravljenja. 

 

 

 

POTEK PREISKAVE 

 

Med preiskavo ležite na preiskovalni mizi, ki se pomika 

skozi odprtino računalniškega tomografa. S pomočjo 

rentgenskih žarkov, slikovnih sprejemnikov in 

računalnika zberemo podatke z želenega predela telesa. 

Te podatke računalniško obdelamo in tako dobimo sliko 

pregledovanega predela. Preiskava je neboleča in traja 

nekaj minut. Po potrebi jo ponovimo v različnih 

časovnih zaporedjih. 

 

 

 

 

 

 

 

Z namenom, da izboljšamo ločljivost med 

posameznimi telesnimi strukturami, lahko pri nekaterih 

preiskavah: 

 

• med preiskavo dobite v žilo kontrastno sredstvo. V 

tem primeru morate imeti pred preiskavo vstavljen 

venski kanal. 

 

 

MOŽNI NEŽELENI STRANSKI UČINKI OB 

PREISKAVI 

 

Obremenitev z rentgenskim sevanjem je zmerna in je 

večja kot pri klasičnem rentgenskem slikanju. Zdravnik 

se za to preiskavo odloči takrat, ko je pričakovana korist 

večja od škode, ki jo povzroči sevanje. 

Uporaba intravenskega kontrastnega sredstva lahko 

povzroči občutek toplote v telesu in kovinski okus v 

ustih. Občutka sta sicer pogosta, vendar kratkotrajna. 

Na mestu vstavitve venskega kanala lahko kasneje 

pride do modrice. 

 

Možne neprijetnosti pri aplikaciji kontrastnega 

sredstva: 

• zelo redko se pojavi: lažja alergična reakcija na 

kontrastno sredstvo (npr. slabost, srbečica, izpuščaj), ki 

največkrat mine in ne zahteva dodatnega zdravljenja; 

• izjemno redko se pojavi: težka alergična reakcija na 

kontrastno sredstvo z motnjami dihanja in delovanja 

srca, motnjami v žilnem obtoku, ki zahtevajo 

intenzivno zdravljenje in lahko ogrozijo življenje ali 

vodijo h kronični okvari nekaterih organov (ledvic, 

možganov); 

• izjemno redko se pojavi: poškodba kože, mehkih 

delov ali živcev (npr. absces, odmrtje tkiva), kot 

posledica iztekanja kontrastnega sredstva iz počene žile. 

 

 



 

 

KAJ MORAM STORITI PRED, MED IN PO 

PREISKAVI? 

 

Pred preiskavo: 

• Če bo preiskava opravljena s kontrastnim sredstvom 

(CT glave, pljuč, trebuha in vse CTA-angiografije) 

potrebujemo izvid kreatinina in sečnine, ki naj ne bo 

starejši od enega tedna. Če ste preiskavo krvi opravili v 

SB Ptuj, vam izvida ni treba prinašati s seboj. 

• S seboj prinesite CD s slikami in izvide zadnjih 

preiskav. Če ste preiskave opravili v SB Ptuj, vam 

dokumentacije ni treba prinesti s seboj. 

• Radiološke inženirje na CT-ju obvestite o morebitnih 

alergijah na jodno kontrastno sredstvo ali zdravila. 

• Ko ste naročeni na preiskavo trebuha, 4 ure pred 

preiskavo ne uživajte obilnih obrokov. 

 

Med preiskavo: 

• Mirno ležite na preiskovalni mizi in poslušajte navodila. 

 

Po preiskavi: 

• Če je bilo med preiskavo uporabljeno intravensko 

kontrastno sredstvo, boste po preiskavi v čakalnici 

počakali še 15 minut, nato pa vam bomo intravenski 

kanal odstranili. Priporočljivo je, da po preiskavi pijete 

veliko tekočine (1 do 2 litra), saj s tem pripomorete, da 

se kontrastno sredstvo hitreje izloči iz telesa. 

• Če po preiskavi občutite slabost, vrtoglavico ali 

vsesplošno slabo počutje, o tem takoj obvestite osebje 

na oddelku. 

 

 

KDAJ BODO ZNANI IZVIDI PREISKAVE? 

 

Izvid opravljene preiskave bomo poslali po pošti domov 

ali pa se osebno dvigne v naši administraciji RTG-

oddelka. 

CD s slikami lahko neposredno po preiskavi dobite v 

administraciji RTG - oddelka. 

 

 

 

 

 

VPRAŠALNIK 
 

Ime in priimek:      

(s tiskanimi črkami) 

 

Datum rojstva:      

 

Višina:  Teža:  kg 

 

1. Ali ste že kdaj opravili CT-preiskavo?  

     DA NE 

 

2. Ali imate znane alergije na jodno kontrastno sredstvo 

ali zdravila?      

    DA NE 

 

3. Ali ste noseči? / Ali obstaja možnost, da ste noseči?

     DA NE 

 

4. Ali dojite? 

                                                           DA       NE 

 

5. Se zdravite zaradi bolezni ledvic? 

                                                           DA       NE 

 

 

 

 

PRIVOLITEV 

 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a z namenom, 

pogoji in izvedbo preiskave. 

 

Podpis                             Datum 

_________________      _________________ 

Izpolnjeno soglasje prinesete s seboj na preiskavo. 

 

Če imate dodatna vprašanja nas lahko pokličete na 

telefonsko  številko: 02 7491-483. 


