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UROGRAFIA 
Badanie z użyciem promieniowania jonizującego i dożylnym podaniem środka 
cieniującego, które umożliwia ocenę czynności nerek i dróg moczowych. Badanie 
polega na wykonaniu najczęściej kilku zdjęć rtg jamy brzusznej: jedno przed podaniem 
środka cieniującego, następne w odpowiednich odstępach czasowych, po podaniu 
środka cieniującego. O ilości zdjęć decyduje lekarz radiolog. 
Przeciwwskazania: uczulenie na środek cieniujący, przewlekła niewydolność nerek 

(GFR <30 ml/min/1,73 m2) 

Przygotowanie do urografii 
 do badania potrzebny jest aktualny wynik poziomu kreatyniny tj. badanie z krwi   

   wykonane na 2-7 dni przed badaniem; 

 należy zabrać ze sobą poprzednie badania, zdjęcia, wypisy (KSERO); 

  w przypadku NADCZYNNOŚCI TARCZYCY- zaświadczenie od endokrynologa o   

  możliwości dożylnego podania kontrastu do badania; 

  w przypadku CUKRZYCY u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek: jeśli pacjent 

przyjmuje lek z grupy METFORMINY (Avamina, Etform, Formetic, Glucophage, 

Metfogamma, Metformax, Metforatio, Metformin, Metifor, Metral, Siofor, 

Symformin) należy lek profilaktycznie odstawić na 48 godz. przed badaniem i 48 

godz. po badaniu lub skontaktować się z lekarzem POZ lub diabetologiem; 

Dwa dni przed badaniem:  

 dieta lekkostrawna (bez owoców, warzyw i słodyczy) 
 zażyć środek typu Espumisan (dostępny w aptece bez recepty) 3x2 tabl.  

 
Dzień przed badaniem:  

 dalej dieta i środek typu Espumisan 3x2tabl. 

 ostatni posiłek o godz. 1700 

 wieczorem łagodny środek przeczyszczający 

 

W dniu badania:  

 rano bez jedzenia, ale wypić 0,5l wody niegazowanej 

 zażyć środek typu Espumisan 2 tabl. 

 pacjenci przyjmujący leki - zażyć rano jak co dzień 

 nie palić papierosów (wzmagają ilość gazów w jelitach) 

 przed samym badaniem oddać mocz 

 

Po badaniu: 

 wypić ok. 2,5l wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu  
następnych 24 godz. 

 
 



 
 

UROGRAFIA Odbiór wyników 

 

 osobiście lub za pisemnym upoważnieniem w Rejestracji ZRiDO; 
 od pn-pt w godz. 8 - 18; 
 pacjenci z poradni zewnętrznych po dwóch dniach roboczych;  
 pacjenci wypisani z oddziałów naszego szpitala niezwłocznie na wniosek o   

 wydanie dokumentacji medycznej; 
 pacjenci poradni naszego szpitala po wizycie powrotnej w Poradni kierującej;  
 


