
 

         

Poučení pacienta před PET/CT 

vyšetřením 

Vážená paní, vážený pane, 

byl jste objednán na Oddělení nukleární medicíny k PET/CT vyšetření, které je poměrně náročné na 

správnou přípravu. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním a mohli jsme Vaše vyšetření provést co 

nejlépe, s maximální diagnostickou výtěžností, prosíme Vás o prostudování následujících pokynů. 

Příprava před vyšetřením 

Z důvodu správně provedeného vyšetření je nezbytné 

 2-3 dny před vyšetřením se vyvarovat těžké fyzické námahy (sportovní aktivity, namáhavá fyzická 

práce, apod.), v den vyšetření pak jakoukoliv fyzickou zátěž omezit úplně 

 den před vyšetřením jíst pouze lehká a málo kalorická jídla (nedoporučují se tučné pokrmy a 

strava obsahující cukry, vhodné jsou zeleninové pokrmy a libové maso) 

 v den vyšetření přijít nalačno (minimálně 6 hodin nejíst, zakázané jsou i žvýkačky a bonbóny). Jste-

li objednán na odpoledne, je možné lehce se nasnídat (suché pečivo, neslazený čaj) s dodržením 

nutné doby lačnění před vyšetřením. 

 před vyšetřením dostatečně pít - alespoň 1l tekutin v průběhu 2 hodin (vyjma vyšetření 

s fluorocholinem), je však nezbytné z pitného režimu vyloučit jakékoliv sladké, kalorické a mléčné 

tekutiny. Vhodným nápojem je čistá voda bez sladidel či hořký čaj. Pití černé kávy je možné, avšak 

bez cukru a mléka. 

 léčíte-li se na cukrovku, je nutné toto sdělit personálu předem, diabetici jsou objednáváni na ráno. 

Jste-li na dietě, příprava k vyšetření se nemění. Užíváte-li léky (PAD – perorální antidiabetika), je 

nutné léčbu vysadit 48 hodin před vyšetřením. Při léčbě inzulínem den před vyšetřením aplikujte 

inzulín dle ordinace svého ošetřujícího lékaře, v den vyšetření pak nesnídejte a ani neužívejte svou 

ranní dávku inzulínu. Léky, inzulín a svačinu si přineste s sebou, vše užijete po ukončení vyšetření. 

Následně budete pokračovat ve svém standardním léčebném režimu. Ostatní příprava je stejná 

jako u klientů bez diabetu. 

Před příchodem na ONM Proton Therapy Center  

 mějte zapnutý Váš mobilní telefon (můžete být kontaktováni z důvodu zrušení vyšetření, změny 

termínu vyšetření apod., které může být způsobeno nedodáním vyšetřovací látky, poruchou 

přístroje apod.) 

 na vyšetření se dostavte včas, nejlépe půl hodiny před stanoveným časem. Vyšetřovací látka 

(radiofarmakum) je poměrně finančně nákladná a podléhá rychlému radioaktivnímu rozpadu. 

Opozdíte-li se na vyšetření, může se stát, že pro Vás již nebude dostatečné množství látky 

potřebné ke správnému provedení vyšetření. 

 pohodlně se oblékněte, bez zbytečných šperků a kovových doplňků (u žen jsou vhodné podprsenky 

bez háčků a kostic) 

 vyšetření je časově náročné, na oddělení strávíte cca 2 – 3 hodiny, vezměte si s sebou něco na 

čtení, poslouchání apod. 

Při příchodu do Proton Therapy Center 



 
 hlaste se na recepci  

 připravte si občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti), kartičku pojištěnce a Žádanku na 

vyšetření 

 recepční překontrolují Vaše osobní údaje a do nemocničního informačního systému doplní chybějící 

informace 

 informujte recepční o případných alergiích (zvláště na jodové kontrastní látky), diabetu, jaterním a 

ledvinném selhávání, poruchách štítné žlázy, epilepsii, těhotenství (i při pouhém podezření), kojení, 

kovech v těle, fyzickém omezení, klaustrofobii 

 dostanete k prostudování Informované souhlasy s vyšetřením 

Průběh vyšetření  

 je různý, v závislosti na druhu vyšetření, ke kterému jste objednáni 

 ve většině případů Vám bude ještě před vyšetřením změřena hladina cukru v krvi (odebráním 

malého vzorku krve z prstu) a nitrožilně zavedena kanyla 

 následně Vám bude do žíly aplikováno malé množství radioaktivní látky 

 akumulační doba po injekci (vychytávání radiofarmaka v těle) je u některých vyšetření několik minut, 

většinou však 60 – 90 min. Během čekání na vyšetření budete popíjet cca 1 litr tekutin (vody nebo 

kontrastní látky), v průběhu akumulace radiofarmaka můžete chodit na toaletu, opouštět oddělení 

však není možné. 

 samotné vyšetření (snímání) trvá cca 10 – 45 minut, v závislosti na druhu vyšetření, ke kterému jste 

objednáni. Budete ležet na zádech s rukama za hlavou a projíždět detekčním systémem PET/CT 

kamery („tunelem“). Informujte nás prosím o jakémkoliv Vašem pohybovém omezení, pokusíme se 

Vám zajistit pohodlnou polohu, protože je nutné ležet v naprostém klidu a vyvarovat se zbytečných 

pohybů během snímání. 

 u některých druhů vyšetření Vám bude ještě na začátku snímání do žíly aplikována kontrastní látka. 

Může se dostavit nával tepla, pocit na močení, což jsou standardní doprovodné jevy a během krátké 

chvíle odezní. 

 po ukončení vyšetření a po kontrole všech nasnímaných dat Vám bude odstraněna zavedená 

kanyla a budete propuštěni z oddělení 

 není-li domluveno jinak, výsledek vyšetření Vám sdělí lékař, který Vás na vyšetření odeslal 

Po vyšetření 

 pijte hodně tekutin, aby se radioaktivní a ev. kontrastní látka z Vašeho těla rychle vyloučila 

 radioaktivita se z těla vyloučí do druhého dne, nicméně prvních 24 hodin po vyšetření se vyhněte 

kontaktu s malými dětmi a těhotnými ženami 

 pokud kojíte, režim kojení a případná doporučení Vám sdělí lékař našeho oddělení 

 návrat do zaměstnání není omezen, nepracujete-li s dětmi  

 budete-li v blízké době po vyšetření cestovat letadlem do ciziny, vyžádejte si u nás potvrzení o 

aplikaci radioaktivní látky, vyhnete se tím případným komplikacím na letišti 

 pokud přijíždíte na vyšetření sanitním vozem, musíte mít od Vašeho lékaře vystaven Příkaz 

k transportu i na cestu zpět  

 

Vyšetření, které podstoupíte, je finančně velmi nákladné a radioaktivní látka 

je objednávána předem. V případě, že se na vyšetření nemůžete dostavit 

nebo se nedostavíte včas, informujte nás na tel. čísle + 420 222 999 000.  


