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İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) ÖNCESİ  

HASTA BİLGİLENDİRME FORMU 

 
Değerli Hastamız; 

BT çekimleri öncesinde aşağıda belirtilenlere özen göstermeniz, işlemlerinizin daha sağlıklı ve 

hızlı yürümesini sağlayacaktır.  

 

DİKKAT: İyotlu kontrast madde alerjiniz, şeker hastalığınız, böbrek yetersizliğiniz, guatr 

hastalığınız (tiroid bezi aşırı çalışması) varsa hekiminizi bu konuda bilgilendirmeniz çok 

önemlidir.  

 

BT İçin Hastanemize Gelirken: 

 Varsa önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi (filmleri ve sonuçlarını) yanınızda getiriniz. 

 Doktorunuz tarafından doldurulmuş, BT  istek formunuzla birlikte BT bölümüne müracaat ediniz. 

 

BT İncelemesi İçin Gerekli İlaçlar ve Malzemeler:  

 Tüm Batın BT   

o 100 ml noniyonik iyotlu kontrast madde (300-400 mg I/ml)  

o 50 ml iyonik iyotlu kontrast madde (Ürografin %76, 18.5 gr) 

o 50 cc rektal enjektör 

o 1.5 lt pet şişe su 

 

 Üst Batın BT   

o 100 ml noniyonik iyotlu kontrast madde (300-400 mg I/ml)  

o 50 ml iyonik iyotlu kontrast madde (Ürografin %76, 18.5 gr) 

o 1.5 lt pet şişe su 

 

 Göğüs (Toraks) ve Kranyum (Beyin) BT 

o 100 ml noniyonik iyotlu kontrast madde (300-400 mg I/ml)  

 

Tüm Batın BT İncelemesi İçin Gerekli Hazırlıklar:  

 Tüm batın BT öncesinde 5 saat aç kalmanız gereklidir. Ancak sıvı alabilirsiniz ve kullandığınız 

ilaçları kullanmaya devam ediniz.  

 Hekiminiz tarafından çekim sırasında damardan (IV) kontrast madde uygulanması uygun 

görülmüşse bu işlem BT çekiminden hemen önce hemşire tarafından uygulanır. 

 Hekiminiz tarafından çekim sırasında ağızdan (Oral) ve makattan (Rektal)  kontrast madde 

uygulanması uygun görülmüşse lütfen aşağıdaki gibi uygulayınız; 

 1,5 lt  pet şişe su içine 50 ml Ürografin karıştırın. 
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 BT çekiminden 1-1.5 saat önce içmeye başlayın ve her 10 dk. da  2 bardak için. Son 3 bardaklık 

kısmı saklayın.  Son 2 bardaklık kısmı (100 ml) incelemeden hemen önce için. 

 Oral kontrast maddenin son 1 bardaklık kısmı (50 ml) incelemeden hemen önce hemşireniz 

tarafından makattan uygulanır. 

 
Üst Batın BT İncelemesi İçin Gerekli Hazırlıklar:  

 Üst batın BT öncesinde 5 saat aç kalmanız gereklidir. Ancak sıvı alabilirsiniz ve kullandığınız ilaçları 

kullanmaya devam ediniz. 

 Hekiminiz tarafından çekim sırasında damardan (IV) kontrast madde uygulanması uygun 

görülmüşse bu işlem BT çekiminden hemen önce hemşire tarafından uygulanır. 

 Hekiminiz tarafından çekim sırasında ağızdan (Oral) kontrast madde uygulanması uygun 

görülmüşse lütfen aşağıdaki gibi uygulayınız: 

 1,5 lt  pet şişe su içine 50 ml Ürografin karıştırın. 

 BT çekiminden 1-1.5 saat önce içmeye başlayın ve her 10 dk. da  2 bardak için. Son 2 bardaklık 

kısmı saklayın.  Son 2 bardaklık kısmı (100 ml) incelemeden hemen önce için. 

 

Toraks (Göğüs) ve Kranyum (Beyin) BT İncelemesi İçin Gerekli Hazırlıklar: 

 Göğüs ve Beyin BT öncesinde 5 saat aç kalmanız gereklidir. Ancak sıvı alabilirsiniz ve kullandığınız 

ilaçları kullanmaya devam ediniz. 

 Çekim sırasında uygulanacak kontrast madde BT çekiminden hemen önce hemşire tarafından 

damardan uygulanır. 

 

 

 


