INFORMACJA DLA RODZICÓW
Zasady przygotowania dziecka do badania usg jamy brzusznej oraz elastografii usg wątroby:
Jeżeli lekarz zleci u Państwa dziecka wykonanie badania usg jamy brzusznej lub badanie
elastografia usg wątroby bardzo istotne będzie prawidłowe przygotowanie do badania celem
zwiększenia jego dokładności.
Jedzenie, napoje, masy kałowe oraz gaz zalegające w przewodzie pokarmowym mogą zaburzyć
przebieg badania, przesłonić widoczność podczas badania co będzie skutkować jego
niedokładnością i koniecznością ponownego wykonania.
Przygotowanie do badania usg jamy brzusznej (jeśli lekarz nie zaleci inaczej):
- 3 dni przed badaniem celem usunięcia nadmiaru gazów z jelit, dziecko powinno otrzymywać
symetykon np. Espumisan (lub inne preparaty zawierające symetykon w dawce adekwatnej do
wieku i masy ciała zgodnie z zaleceniem producenta na opakowaniu):
- niemowlęta Espumisan krople (40 mg/ml) 3x 15 kropli na dobę,
- dzieci 1-6 lat Espumisan krople (40 mg/ml) 3x 25 kropli na dobę,
- dzieci > 6 lat Espumisan kaspułki (40mg) 3x 1 kapsułka na dobę,
- w dniu badania dziecko powinno zgłosić się na czczo:
- noworodki- min. 2 godziny od ostatniego karmienia,
- niemowlęta- min. 4 godziny od ostatniego karmienia,
- dzieci 1-6 lat- min. 6 godzin od ostatniego karmienia,
- dzieci > 6 lat- min. 8 godzin od ostatniego karmienia,
- w przypadku małych dzieci proszę mieć ze sobą butelkę z wodą lub mieszanką mlekozastępczą,
może zaistnieć konieczność napojenia dziecka w trakcie badania (np. celem oceny żołądka lub
odźwiernika),
- przed badaniem można pić wodę niegazowaną, jednak najpóźniej 30 min przed badaniem proszę
przestać poić dziecko celem uniknięcia obecności połkniętego powietrza w żołądku podczas
badania usg,
- u współpracujących, starszych dzieci badanie powinno odbywać się z pełnym pęcherzem
moczowym, co umożliwi prawidłową ocenę układu moczowego,
- jeśli posiadają Państwo wyniki poprzednich badań usg jamy brzusznej proszę przynieść je ze sobą
na badanie,
Przygotowanie do badania elastografii usg wątroby (jeśli lekarz nie zaleci inaczej):
- wszystkie zasady przygotowania są takie same jak do badania usg jamy brzusznej (j.w.), dodatkowo:
- dzień przed badaniem należy unikać:
- intensywnego wysiłku fizycznego,
- obfitej kolacji,
- do badania elastografii usg wątroby nie ma konieczności wypełnienia pęcherza moczowego,
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