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CT pracovisko SÚSCCH Banská Bystrica
 02. 07. 2020
 r. 2022 - 2034 pacientov
 Siemens Somatom force (3. generácia 

technológie Dual source. )
Výhody sú:
- rýchly zber dát, 
- lepšie rozlíšenie
- menej pohybových artefaktov
- nižšia spotreba kontrast. látky,
- možnosť 3D rekonštrukcií.



Vyšetrenia poskytované na CT SÚSCCH

S použitím kontrastnej látky: Bez použitia kontrastnej látky:

 CT – koronarografia
 Perfúzne CT myokardu 
 CT – aortografia
 Pulmangiografia
 CT AG mozgu a periférnych artérií
 Staging

 CT mozgu
 CT krku
 CT PND 
 CT Brucha
 CT Chrbtice 
 HRCT



Kontrastná látka 
Iomeron 400,Visipaque
 i.v. (zvýši kontrast tkanív a ich rozlíšenie)
 per os
 i.tekálne – per rectum

Nežiaduce účinky KL 
 Ľahké (sucho v ústach, pocit tepla, pocit na 

močenie, nauzea).
 Stredné (zvracanie, dyspnoe, žihľavka).
 Ťažké (kŕče, bezvedomie, zástava obehu).



Kontraindikácie podania jódovej KL
 Alergia na predchádzajúce podanie jódovej KL, polyvalentná alergia.
 Poruchy funkcie pečene, obličiek.
 Thyreotoxikóza (pred a 2 týždne po podaní KL, podať thyreostatiká).
 Mnohopočetný myelóm (potreba dostatočnej hydratácie, ako prevencia

zrážania bielkovín v obličkách).
 Liečba a vyšetrenie rádioaktívnymi izotopmi jódu (KL nepodávať ani 2

mesiace pred plánovanou liečbou).



Kontrastné nefropathie – zvýšenie sérového kreatinínu o viac ako 25 % v 
priebehu 48 h po podaní.

Rizikové faktory : diabetická nefropathia, hladina kreatinínu nad 130, kardiálna      
dekompenzácia, podávanie nefrotoxických liekov).

Prevencia : dostatočná hydratácia, vysadenie liekov 48 h pred podaním KL, 
preferovať KL s nízkou viskozitou, zvážiť podanie nefroprotektív ACC, NaBic.

Komplikácie podania KL



Alergické reakcie: včasné, neskoré  
Prevencia:
 dermatologické vyšetrenie na potvrdenie alebo vylúčenie alergie na 

konkrétnu KL,
 premedikácia: 40 mg Prednison večer a 20 mg ráno.30 minút pred 

podaním KL 100 – 200 mg Hydrocortizon a 1 amp Dithiaden i.v. 

Alergické reakcie na KL



Práca sestry na CT
 Vykonáva špecializovanú, odbornú činnosť pri zložitých diagnostických výkonoch spojenú s prípravou 

pacienta na vyšetrenie, sledovaním VF pred, počas a po vyšetrení. 
 Pripravuje a kontroluje materiálno - technické vybavenie ambulancie, funkčnosť prístrojovej 

techniky napr. (defibrilátor, monitor VF, odsávacie zariadenie...). 
 Zavádza i.v. vstup a ošetruje ho.
 Aplikuje lieky s.l., per os, i.v s výnimkou transfúzie krvi. 
 Aplikuje kyslíkovú liečbu. 
 Vykonáva administratívne a dokumentačne činnosti, vystavuje potvrdenia a správy súvisiace s 

poskytovaním oše. starostlivosti. 
 Vedie dokumentáciu pre ZP. 
 Zabezpečuje podpísanie inf. súhlasu pred dg. výkonom. 



Informovaný súhlas



Príprava pacienta na vyšetrenie
VŠEOBECNÁ:
 žiadanka (papierová, hospit. pac aj elektronická),
 PP,
 zdravotná dokumentácia (textová, obrazová),
 hladina Kreatinínu (do 130μmol/l, obl. funkcie eGF),
 nalačno 4 hodiny pred vyšetrením, vodu v malých množstvách pacienti môžu 

prijímať,
 48 hodín pred vyšetrením neužiť PAD (metformin).

ŠPECIÁLNA:
 CT koronarografia, 
 perfúzia myokardu,
 staging.



Príprava pacienta na CT koronografiu
Všeobecná:
 sestra vysvetlí pacientovi ako prebieha príprava a samotné vyšetrenie
 odmeria tlak krvi a pulz (60, pravidelný),
 podá betablokátor - metoprolol (VASOCARDIN) per os, hodinu pred 

vyšetrením, ak to nestačí, podá Betaloc i.v. už na CT stole),
 zabezpečí i.v. prístup, minimálne kanylou  G20,
 15 minút po vyšetrení vyberie i.v. kanylu,
 poučí pacienta o potrebe zvýšenej hydratácie po vyšetrení.



Príprava pacienta na perfúzne CT 
myokardu

Detailnejšie zhodnotenie hemodynamickej závažnosti stenóz koronárnych 
artérií:
 farmakologicky navodená záťaž myokardu hyperémiou - adenozínom, 

aplikuje sa kontinuálnou infúziou, v dávke 140 µgramov/kg/min., po 
dobu 3 minúty,

 komplikácie: komorová tychykardia, tranzientný AV blok, IM acc, 
smrť,

 symptómy: sťažené dýchanie, tlak na hrudi, tachykardia,
 spolupráca rádiológa a kardiológa.



Sestra edukuje pacienta o potrebe:

 24 hodín pred vyšetrením vylúčiť kofeín (kávu, 
čaj, čokoládu, energetické nápoje),

 24 hodín pred, neužívať betablokátor, aby 
nemaskoval ischémiu,

 neužívať teofylín, nitráty, aby neovplyvnili 
priesvit ciev,

 všeobecná príprava.



 Sestra zabezpečí dva i.v. prístupy (kanyly G18 a G20, 
prípadne G22),

 monitoruje TK, P, Sat. O2%, pred, počas a po 
vyšetrení,

 pripraví resuscitačné pomôcky, O2 masku, defibrilátor,
 podľa váhy pacienta, nachystá infúziu Adenozínu, ktorý 

sa podáva inj. pumpou.





Príprava pacienta na staging
Určenie rozsahu nádoru. 
CT hrudníka, brucha, malej panvy.
Všeobecná:
 hodinu pred vyšetrením pacient pije kontrastnú látku (10ml KL/500 ml 

vody),
 sestra poučí pacienta, aby sa vymočil pred podaním KL, potom až po 

vyšetrení,
 zabezpečí i.v. vstup (PVK G22),
 poučí pacienta o priebehu vyšetrenia a potrebe zvýšenej hydratácie po 

ňom.






