Klinika Urologii Dziecięcej IPCZD
PRACOWNIA BADAŃ URODYNAMICZNYCH
Telefony: sekretariat (22) 8151358 i pielęgniarki (22) 8157772
Termin badania:
Dziecko zgłasza się do sekretariatu Pracowni w wyznaczonym terminie w godzinach
rannych od 08:30. W przypadku choroby, zakażenia lub innego zdarzenia
losowego(np.miesiączka u dziewcząt) prosimy o zmianę terminu badania w sekretariacie.!
Pacjent powinien posiadać:
- Aktualne badania moczu ogólnego i posiewu, które należy wykonać na
tydzień przed terminem badania
W przypadku złych badań moczu należy skontaktować się z sekretariatem
Pracowni w celu zmiany terminu badania
UWAGA: Przy braku badań moczu badanie urodynamiczne nie zostanie wykonane
- Zdjęcia rentgenowskie pęcherza (cystografia mikcyjna), wynik badania USG
lub izotopowego nerek, jeśli takie badania były wykonywane poza IPCZD
- Karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki poprzednich badań
urodynamicznych (spoza IPCZD)
- Wypełniony tak zwany „dzienniczek mikcji” (jeśli był zlecony)
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA URODYNAMICZNEGO
- włączenie leczenia przeciwbakteryjnego (Furagin) w pełnej dawce
(lekarz rodzinny)dzień przed badaniem!
- wykonanie lewatywy w dniu poprzedzającym badanie po godzinie
18:00 - gotowy preparat do nabycia w aptece (enema, rectanal).
Dzieciom do 1 roku życia można podać doodbytniczo czopek
glicerynowy, ale przy zaparciach również należy wykonać lewatywę.
W dniu badania należy wykonać toaletę całego ciała!
- W dniu badania dziecko może jeść!
BEZ LEWATYWY - BADANIE NIE BĘDZIE WYKONANE!!!
UWAGA: Dzieci z pęcherzem i jelitem neurogennym wymagają wykonywania lewatyw
przez 3 kolejne dni przed badaniem
- nie podajemy dziecku dużych ilości płynów bezpośrednio przed
badaniem, ilości dopuszczalne to 125-200 ml dla małego dziecka i 250300 ml dla większego, podane na godzinę przed badaniem
- nie wymuszamy na dziecku oddania moczu, dziecko powinno samo
spontanicznie zgłosić chęć oddania moczu
- dzieci powinny w domu oddać mocz po nocy!
- małe dzieci nie kontrolujące samodzielnego oddawania moczu powinny
być zaopatrzone w zapas pampersów
UWAGA: Dzieci zakażone antygenem HBs lub HCV prosimy o zgłaszanie się do
Pracowni o godzinie 13-stej
UCZULENIE NA LATEKS U DZIECKA ,PROSZĘ ZGŁASZAĆ PRZED BADANIEM
LUB PRZY UMAWIANIU TERMINU BADANIA!!!

