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Badanie wirtualna kolonoskopia (colon CT) 
Wirtualna kolonoskopia to metoda diagnostyki, polegająca na utworzeniu trójwymiarowego 
modelu jelita grubego od odbytnicy aż do kątnicy, przy użyciu obrazów uzyskanych za pomocą 
tomografii komputerowej. Zastępuje tradycyjną kolonoskopię, jeśli istnieją przeciwwskazania 
do jej wykonania. Do powstania obrazów wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie a 
podczas badania do jelita wprowadza się powietrze za pomocą cienkiej rurki.  
 
Niekiedy badanie wymaga również dożylnego podania środka cieniującego, ale o tym 
informujemy pacjenta w trakcie rejestracji - wówczas obowiązują wymagania jak przy badaniu 
tomografii komputerowej z kontrastem. 
 

Przygotowanie do badania WIRTUALNA KOLONOSKOPIA 
 
 należy zabrać ze sobą poprzednie badania, zdjęcia, wypisy (KSERO); 

 należy zabrać ze sobą poprzednie badania, zdjęcia, wypisy (KSERO); 

 badanie najczęściej nie wymaga dożylnego podania środka cieniującego; 
 

 Dzień przed badaniem: 

przeczyszczenie wg zaleceń lekarza środkiem przeczyszczającym zapisanym na 
recepcie przez lekarza kierującego; 

 

 W dniu badania: 

na czczo  

 

 pacjenci przyjmujący leki - zażyć rano jak co dzień popijając  

         niewielką ilością wody;  

 

  Odbiór wyników 

 osobiście lub za pisemnym upoważnieniem w Rejestracji ZRiDO; 

 od pn-pt w godz. 8 - 18 - po 3 tygodniach; 

 

Przygotowanie dodatkowe do badania z kontrastem: 

 aktualny wynik poziomu kreatyniny tj. badanie z krwi wykonane na 2-7 dni przed 
badaniem; 

 w przypadku NADCZYNNOŚCI TARCZYCY- zaświadczenie od endokrynologa o   
         możliwości dożylnego podania kontrastu do badania; 

 w przypadku CUKRZYCY u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek: jeśli pacjent 
przyjmuje lek z grupy METFORMINY (Avamina, Etform, Formetic, Glucophage, 
Metfogamma, Metformax, Metforatio, Metformin, Metifor, Metral, Siofor, Symformin) 
należy lek profilaktycznie odstawić na 48 godz. przed badaniem i 48 godz. po badaniu 
lub skontaktować się z lekarzem POZ lub diabetologiem; 


