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CT kolonografie 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o CT kolonografii (vyšetření tlustého 
střeva). Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je CT kolonografie: 
Jedná se o speciální vyšetření na CT (počítačové tomografii), kdy lze zachytit celé tlusté 
střevo naplněné plynem a následně je možné tímto střevem pomocí softwarové aplikace 
projít a prozkoumat všechny patologické změny na jeho stěně, obdobně jako to provádí 
gastroenterolog klasickou kolonoskopií. Výhoda je, že je možné zhodnotit celou dutinu 
břišní a případný vztah nalezené patologie ve stěně tlustého střeva k okolí. Nevýhodou je 
nemožnost odběru bioptického materiálu, jako je to možné u klasické kolonoskopie. 
Příprava vyšetření je poněkud odlišná. 

Objednání k vyšetření: 
K vyšetření se pacient objednává osobně či telefonicky na recepci radiodiagnostického 
oddělení – telefon 596 192 255. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
K vyšetření jste odeslán(a) pro podezření na onemocnění tlustého střeva (potíže, příznaky, 
pozitivní rodinná zátěž zhodnocena ošetřujícím lékařem, pozitivní vyšetření stolice 
na skryté krvácení, věková hranice pro tzv. primární preventivní vyšetření). V případě 
známé nemoci jde o posouzení rozsahu a aktivity choroby. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Pacient 3 dny před vyšetřením jí jen bezezbytkovou stravu a večer před vyšetřením pije 
roztok, po kterém dochází k výraznému vyčištění celého tračníku. Na vyšetření se 
dostavuje pacient nalačno, avšak např. pití čaje je povoleno a spíše i doporučováno. 
Na CT kolonografii se pacient připravuje podobně jako na kolonoskopické vyšetření – dle 
zvyklostí indikujícího lékaře či pracoviště a dle akutního zdravotního stavu pacienta. 
Příprava před nitrožilní aplikací kontrastní látky: Pacient přichází nalačno (lačný alespoň  
4 hodiny), stejnou dobu nekouří. Tekutiny může přijímat po celou dobu v dostatečném 
množství. 
Premedikace: Antialergická příprava u pacientů s jakoukoliv alergií kortikoidy – Prednison 
20mg 12,6 a 2 hodiny před vyšetřením (případně lze použít jiný antialergický lék). Pokud 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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pacient nemá tuto premedikaci a je třeba podat kontrastní látku, lze před její aplikací 
podat do žíly jednorázově 200mg Hydrocortizonu (např. u akutních stavů). 
 
Kontraindikace (kdy se nesmí vyšetření provést) CT vyšetření: 
Jedinou kontraindikací, kdy se nesmí vyšetření provést je těhotenství. 
 
Vyšetření s kontrastní látkou: 
Vyšetření nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky, 
výjimečně dle domluvy s indikujícím lékařem, výjimečně bez podání kontrastní látky 
nitrožilně. 
V následujících stavech může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech  
a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, 
asistence anesteziologa, zajištění hemodialýzy atd.): 

- těžké formy polyvaletní alergie 
- renální insuficience (porucha vylučovací funkce ledvin) 
- neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy) 
- feochromocytom (nádor produkující katecholaminy) 

 
Před vyšetřením je nutno cíleně pátrat a vyloučit či potvrdit přítomnost kontraindikací. 
Každý pacient je indikujícím a následně ošetřujícím lékařem poučen o průběhu vyšetření, 
rizicích nitrožilního podání kontrastní látky a v případě jejího předpokládaného podání 
během CT vyšetření si ošetřující lékař vyžádá a spolupodepíše pacientův písemný 
informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním. Při relativních kontraindikacích je 
nutno zvážit poměr rizika a zisku vyšetření. 
V případě léčby cukrovky je nutno domluvit se s ošetřujícím lékařem. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vyšetření provádí radiologický asistent pod vedením lékaře – radiologa, který má 
zkušenosti s CT diagnostikou. Pacient musí před vyšetřením odložit kovové předměty, 
stejně jako snímatelné zubní náhrady. Asistent uloží pacienta na stůl CT přístroje. Většinou 
se vyšetření provádí vleže na břiše. Před, a během vyšetření je pacientovi rektální rourkou 
aplikován vzduch nebo CO2 do tlustého střeva, které je jím dilatováno (rozšířeno). 
Vyšetření vyžaduje standardně aplikaci kontrastní látky, asistent či lékař zavede pacientovi 
nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je během vyšetření aplikována automatickým 
injektorem – v určité fázi vyšetření. 
Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, další případné pokyny jsou mu 
podávány mikrofonem. 
Vyšetření běžně trvá 15-30 minut, je nebolestivé (s možnou výjimkou zavedení rourky pro 
insuflaci vzduchu a během vlastní insuflace a zavedení kanyly do žíly). Po ukončení 
vyšetření asistent odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 30 minut v čekárně, aby 
mu mohla být v případě výskytu pozdějších komplikací poskytnuta náležitá lékařská péče. 
Lékař vyhodnotí získané obrazy v dohodnutém časovém intervalu (nejčastěji do 10 dnů). 
Není možné předat nález pacientovi ihned po skončení vyšetření. Definitivní 
nález je pak přístupný lékařům naší nemocnice přes nemocniční informační systém, 
ostatním indikujícím lékařům se zasílá poštou. Obrazová dokumentace se uchovává pouze 
v digitální podobě. Každý pacient si může vyžádat kopii svého vyšetření zaznamenaného  
na CD (jedna kopie). Obrazová data lze zaslat na vyžádání do jiné nemocnice zabezpečenou 
sítí e-PACs. 
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Abychom snížili riziko komplikací a především alergických reakcí 
na minimum, zodpovězte, prosím, následující otázky: (*odpověď zakroužkujte) 

 

Máte alergii na: léky? Pokud ano, uveďte: Ano* Ne* 

 prach, pyly, zvířata? Ano* Ne* 

 jod a jodové preparáty? Ano* Ne* 

Jste těhotná? Ano* Ne* 

Onemocnění štítné žlázy? Ano* Ne* 

Máte závažné onemocnění srdce, cév, ledvin, cukrovku? Ano* Ne* 

Trpíte astmatem, sennou rýmou, přecitlivělostí vůči potravinám, 
lékům, náplastem, lékům na místní umrtvení, kontrastní látku? 

Ano* Ne* 

Máte zvýšený sklon ke krvácení nebo naopak ke srážení krve? Ano* Ne* 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Při CT kolonografii se běžně podává do žíly kontrastní látka, jejíž hlavní součástí je jód. 
Máte-li alergii jakéhokoli typu (zejména na zmíněný jód) je nutné, abyste upozornil(a) jak 
indikujícího lékaře, tak personál CT pracoviště. 
K určitým komplikacím by mohlo dojít při nápichu žilní kanyly, pokud je Vám pravidelně 
podáván lék snižující srážlivost krve. Vzácnou komplikací je perforace (proděravění) 
střeva, které zvláště při postižení nějakou nemocí nemusí tlak podaného plynu vydržet. 
Takováto komplikace může vést k nutnosti chirurgické operace. Možnost úmrtí na tuto 
komplikaci je extrémně vzácná. 
Nežádoucí účinky aplikace kontrastní látky do žíly: 
Nejběžnějším a téměř pravidelným nežádoucím účinkem podání kontrastní látky do žíly je 
pocit horka nastupující po celém těle v průběhu aplikace nebo těsně po ní. 
Mnohem závažnějším nežádoucím účinkem jsou alergické reakce různého typu, které 
mohou nastat i u pacientů s do té doby naprosto nulovou alergickou anamnézou. Nejméně 
závažnou formou alergie je svědění či vyrážka, která se může projevit již v průběhu 
vyšetření nebo krátce po něm.  
Závažnější je dušnost, pocit dechové tísně nebo pocit otoku hrdla. Nejzávažnější formou 
alergické reakce je anafylaktický šok, který extrémně vzácně může skončit i smrtí. Je zcela 
nezbytné ohlásit personálu, který Vaše vyšetření bude provádět, jakékoli nepříjemné 
pocity, které by se během vyšetření objevily. 
 

Riziko spojené s ionizujícím zářením: 
Ionizující (rentgenové) záření ve formě dlouhodobého menšího i krátkodobého velmi 
intenzivního záření má negativní účinky na člověka a živé organismy. Navozuje v živé 
hmotě řadu změn, vedoucích k poškození struktur živé hmoty. 
Radiodiagnostické výkony jsou prováděny erudovaným personálem. Při vyšetření je 
postupováno tak, aby dávka ionizujícího záření byla co nejnižší v poměru zachování kvality 
vyšetření. Pravidelně je prověřován stav RTG přístrojů, které musí splňovat přísné normy. 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
CT pracoviště můžete opustit teprve se souhlasem personálu, který vyšetření provedl. 
Okamžitě informujte personál CT pracoviště o jakýchkoli neobvyklých pocitech spojených 
s vyšetřením, o změnách vzhledu i barvy kůže, krvácení z vpichu a jiných neobvyklých 
projevech týkajících se Vašeho těla. 
Kdyby se po odchodu z pracoviště objevily vzácné komplikace jako krvácení z vpichu, 
zarudnutí okolo vpichu, značné pnutí nebo teplota, dále silné bolesti břicha až křeče – je 
nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc. 
Vzhledem k nutnosti přípravy (premedikace) některých pacientů na aplikaci jodové 
kontrastní látky nitrožilně, event. běžně aplikovaného Buscopanu k navození roztažení 
střeva, je nutno omezit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost – např. řízení motorového 
vozidla. Omezení či úprava příjmu potravin nutná není, je doporučován zvýšený příjem 
tekutin k podpoře vyloučení podané kontrastní látky. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Vyšetření klasickou kolonoskopií, je prováděno gastroenterologem. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) 
o možnosti  svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce  Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
  lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

__________________________________     ___________________________________ 
Jméno a podpis vyšetřujícího lékaře                                 Jméno a podpis vyšetřujícího radiologického asistenta  
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