Badanie zatok
metodą tomografii
komputerowej

Polska

TK

Informacje o badaniu

Co należy zabrać na badanie?

Tomografia komputerowa zatok jest
metodą diagnostyczną wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie.
Pozwala na dokładne zobrazowanie zatok obocznych nosa i sitowia
oraz wszystkich przyległych części
kostnych – w obrazowaniu kości ma
przewagę nad badaniem rezonansem magnetycznym. Dzięki cienkim
warstwom rekonstrukcji możliwe jest
uzyskanie wysokiej jakości obrazów trójwymiarowych w dowolnej
płaszczyźnie, w tym w płaszczyźnie
czołowej, szczególnie cenionej przez
laryngologów.

• dowód osobisty

Podczas badania TK zatok zazwyczaj nie ma konieczności podawania środka kontrastowego, jednak
dobrze jest pozostawać 5 godzin na
czczo przed badaniem na wypadek
konieczności podania kontrastu,
o czym decyduje lekarz w trakcie
badania.
Nasze pracownie korzystają z systemu DoseWatch, który zapewnia
optymalną jakość obrazowania przy
użyciu jak najmniejszej dawki promieni X. Przeciwwskazaniem do badań
z użyciem promieniowania jonizującego jest ciąża.

• wyniki badań poprzednich TK i MR
głowy lub zatok (płyty i opisy)
•k
 arty informacyjne zabiegów
operacyjnych w obrębie głowy
•h
 istorie choroby zawierające informacje na temat leczenia laryngologicznego
•a
 ktualny wynik poziomu kreatyniny
we krwi z oznaczonym eGFR,
na wypadek konieczności podania
środka kontrastowego

Wskazania do wykonania
badania TK zatok
• przewlekły katar – nieżyty górnych
dróg oddechowych
•b
 óle głowy, zwłaszcza nasilające
się okresowo
• częste krwawienia z nosa
•u
 trudnienia oddychania, uczucie
zatkanego nosa, duszności – poszukiwanie wad rozwojowych, np.
skrzywienia przegrody nosowej
• niejednoznaczny obraz RTG zatok
•u
 razy – dla wykluczenia złamania
części kostnych twarzoczaszki
•k
 ontrola po leczeniu przeciwzapalnym lub operacyjnym zatok
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Nasza nazwa – AFFIDEA – w pełni odzwierciedla wszystkie wartości, którymi
się kierujemy. Włoskie słowo affinita oznacza budowanie relacji i więzi z drugim
człowiekiem. Fide pochodzi z łaciny i wyraża wiarę oraz zaufanie. Idea jest tym,
co każe nam nieustannie się rozwijać i poszukiwać najlepszych rozwiązań.
Jesteśmy już w 16 krajach Europy!
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Placówki Affidea
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centra radioterapii
Znajdź najbliższą placówkę
na www.affidea.pl lub zeskanuj kod

Umów się na badanie:
affidea.pl
    

22 44 11 111
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Odbierz wyniki online:
    

affidea.pl/wyniki-online
Wi-Fi w każdej placówce
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