Pregătirea ta pas cu pas
ce trebuie să știi despre ct

tomografia computerizată cu/fără substanță de contrast

1
scurtă prezentare
Tomograﬁa computerizată (CT) este o
investigație imagistică specială care
folosește raze X, cu ajutorul căreia se
obțin imagini transversale ale corpului ce
sunt prelucrate cu ajutorul unui
calculator.
Pentru o vizibilitate cât mai bună a
organelor este necesară frecvent
utilizarea substanței de contrast iodate.

• Este necesar să te prezinți la
programare cu 30 min - 1h înaintea
investigației.
• Examinarea femeilor gravide este
contraindicată.
• Este contraindicată efectuarea unui
CT înainte cu 2 luni și după 2 luni de la
efectuarea unui scintigraﬁi tiroidiene /
paratiroidiene / tratament cu Iod
radioactiv.
• În cazul în care urmezi un tratament
cronic, acesta nu trebuie întrerupt în
ziua investigației.

2
pregătire pre-investigație
• Doar pentru CT abdomen și pelvis, nu
vei mânca cu 4-6 ore înainte de
investigație.
• E necesar să te prezinți cu un rezultat
al analizelor de sânge uree și
creatinină, nu mai vechi de 30 de zile.
• În cazul în care ai alergii (ce pot
declanșa șocul anaﬁlactic, edemul
glotic) este obligatoriu consultul
alergologic înaintea efectuării
investigației.

3
documente necesare la
momentul efectuării
investigației
• Act de identitate.
• Card de sănătate pentru decontare
CAS, dacă este cazul.
• Prezentarea documentelor medicale
pe care le dețin (orice investigație sau
consultație anterioară privind evolutia
bolii).
• Recomandare scrisă, parafată și
semnată de către medic.

rețeaua privată de sănătate

4

5

la ce să te aștepți în timpul
investigației

rezultat
• Rezultatul în format digital va ﬁ
disponibil în aceeași zi. Personalul din
departament îți va comunica la
sfârșitul investigației data eliberării
raportului medical redactat
(interpretarea).

• Aparatul CT are forma unui cerc, cu o
masă îngustă în mijloc. În timpul
investigației masa se deplasează prin
centrul acestui cerc. Scanerul CT este
deschis la ambele capete, senzația de
claustrofobile ﬁind puțin probabilă.
• Personalul din departamentul de
imagistică nu va ﬁ cu tine în cameră
însă va ﬁ în măsură să te vadă și să
comunicați. În timpul scanării vei auzi
mici zgomote, iar masa pe care ești
poziționat se va mișca încet.
• Pentru adminstrarea substanței de
contrast este necesară montarea unei
branule prin care se va injecta, în
ﬂuxul sangvin, substanța de contrast.
Timp de câteva secunde e posibil să
ai senzația de gust sau miros metalic,
senzație de micțiune și căldură în tot
corpul.

6
post-investigație
• Este recomandat să consumi minim 2
litri de apă pentru a ajuta la eliminarea
substanței de contrast din corp.
• După investigația CT poți primi
următoarele recomandări:
- consult endocrinologic;
- consult în camera de gardă / medic
urgentist pentru hidratare
intravenoasă;
- rămânerea sub supraveghere în
clinică, dacă dupa injectarea
substanței de contrast iodate apar
reacții alergice minore (ex.: roșeață,
eritem, erupții cutanate).
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