
PACIENTŲ PARUOŠIMAS RENTGENODIAGNOSTINIAM TYRIMUI 

 

 

TURINYS 

 

1. Paciento paruošimas ekskrecinei urografijai . 

2. Paciento paruošimas stemplės , skrandžio ir dvylikapirštės žarnos rentgeno tyrimui. 

3. Paciento paruošimas žarnyno tyrimui pasažo būdu.  

4. Paciento paruošimas retrogradinei irigoskopijai . 

 

 

 

 

1. PACIENTO PARUOŠIMAS EKSKRECINEI UROGRAFIJAI . 

 
Indikacijos: Ekskrecinė (intraveninė) urografija - rentgenokontrastinis tyrimas, leidžiantis 
įvertinti inkstų, šlapimtakių bei šlapimo pūslės funkcinę ir morfologinę būklę. Tyrimas 
atliekamas, įtariant įvairius inkstų ir šlapimo takų susirgimus, traumas bei įgimtas anomalijas. 
Pasiruošimas: Atliekant ekskrecinę urografiją, gaunamas geresnis vaizdas, jei žarnose nėra 
išmatų ir dujų. Dvi dienas prieš tyrimą pacientas turi vengti maisto, nuo kurio kaupiasi 
daugiau dujų, ypač žirnių, pupų, lęšių, salotų, vaisių, šviežios juodos duonos ir bet kokių žalių 

daržovių. Vidurių putimui sumažinti gali būti vartojamas simetikonas (Espumisan®) . Vaistą 

rekomenduojama išgerti dieną prieš numatomą procedūrą po 2 kapsules 3 kartus, o tyrimo 
dienos rytą – 1 kapsulę.  
Tyrimo išvakarėse nuo 18 val. pacientas nevalgo.  
Prieš tyrimą kontrastine medžiaga ir po jo reikia vartoti pakankamai skysčių, ypač ligoniams, 
sergantiems daugine mieloma, cukriniu diabetu ir nefropatija, poliurija, oligurija, 
hiperurikemija, taip pat naujagimiams, kūdikiams, mažiems vaikams ir senyviems žmonėms. 

Prieš tyrimą reikia sureguliuoti vandens ir elektrolitų pusiausvyrą.  Tyrimo metu naudojamas 
Urografino tirpalas 76%-40 ml.  
Absoliučios kontraindikacijos ekskrecinės urografijos tyrimui : 
-jautrumas jodo preparatams; 
-inkstų funkcijos nepakankamumas; 
-nėštumas. 

 
 
 

 
2. PACIENTO PARUOŠIMAS STEMPLĖS , SKRANDŽIO IR DVYLIKAPIRŠTĖS ŽARNOS 

RENTGENO TYRIMUI. 

Indikacijos. Viršutinės virškinamojo trakto dalies (stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos) 

rentgenoskopinis tyrimas atliekamas, įtariant įvairius susirgimus bei funkcinius sutrikimus. 

Pasiruošimas: Prieš tyrimą pacientas turi būti nevalgęs ir negėręs.  

Tyrimo metu naudojama paruošta Bario sulfato suspensija (200 ml). 

 



3. PACIENTO PARUOŠIMAS ŽARNYNO RENTGENOKONTRASTINIAM TYRIMUI PASAŽO 

BŪDU. 

 

Indikacijos:Tyrimas atliekamas, norint ištirti žarnyno motorinę - evakuacinę funkciją, norint 

nustatyti žarnos dalių padėtį, formą, jų dydį, paslankumą, skausmingumą, gleivinės raukšlių 

ypatumus. 

Pasiruošimas: Pacientui specialiai tyrimui ruoštis nereikia. 

Tyrimo metu naudojama paruošta Bario sulfato suspensija (200 ml). 

 

4. PACIENTO PARUOŠIMAS STOROSIOS ŽARNOS RETROGRADINEI IRIGOSKOPIJAI. 

 

Indikacijos: storosios žarnos retrogradinė irigoskopija – dvigubo kontrastavimo 

rentgenologinis tyrimas, panaudojant bario sulfato suspensijos klizmą. Tyrimas naudojamas 

tais atvejais, kai reikia ištirti morfologinius žarnos ypatumus ir ypač žarnos vidinio paviršiaus 

gleivinės reljefo būklę. 

Pasiruošimas: 3-4 dienas prieš tyrimą pacientas neturi valgyti maisto, turinčio daug 

ląstelienos, taip pat šviežios duonos, kopūstų, bulvių, saldumynų, negerti šviežio pieno. 
Vieną dieną prieš tyrimą, antroje dienos pusėje (nuo 13-16 iki 19-21 valandos), reikia suvartoti 
vidurius laisvinančius vaistus (Fortrans, Eziclen ir pan.) pagal konkretaus vaisto vartojimo 
schemą. 
Tyrimo dieną ir išvakarėse pacientas nieko nevalgo, galima išgerti vandens, nesaldžios arbatos 
arba bet kokių skaidrių skysčių iki 2 litrų (negalima gerti kavos, kakavos, pomidorų, morkų, 

apelsinų, Coca colos, pieno).  
Jei pacientas nuolat geria vaistus dėl lėtinės ligos, tyrimo dienos rytą juos kaip visada gali išgerti 
su nedideliu kiekiu vandens .  

Jeigu pacientas negali vartoti vidurius laisvinančių vaistų, tyrimo išvakarėse ir tyrimo dieną 2-3 
valandas prieš žarnos tyrimą ligonio viduriai išvalomi sifoninėmis klizmomis. 

Tyrimo metu naudojama paruošta Bario sulfato suspensija (200 ml). 
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