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Informācija pacientam pirms datortomogrāfijas izmeklējuma ar 

kontrastvielu 

Vārds, uzvārds _________________________________________________________  

Personas kods _________________________ 

Augums __________ Svars ___________ 

 

Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar informāciju, kas saistīta ar datortomogrāfijas izmeklējumiem 

ar kontrastvielu!  

Datortomogrāfijas izmeklējums ar kontrastvielu tiek veikts diagnostiskiem mērķiem. 

Kontrastvielas ievadīšana ir nepieciešama lai iegūtu vairāk informācijas par Jūsu organisma 

stāvokli, kas citādā veidā nav iegūstama. 

Kas jāievēro pirms datortomogrāfijas izmeklējuma ar kontrastvielu? 

 Informējiet ārstu, ja Jums ir: 

o iepriekš bijusi reakcija uz jodu saturošām kontrastvielām; 

o jebkāda veida alerģijas, jo sevišķi alerģija/s pret medikamentiem; 

o astma; 

o nieru un aknu slimības, diabēts, podagra, hipertensija, vairogdziedzera 

saslimšanas. 

 Sievietēm! Informējiet ārstu par iespējamu vai esošu grūtniecību! 

Grūtniecība (vajadzīgo atzīmēt):          ir    ☐                nav   ☐ 

 Informējiet ārstu par medikamentiem, kurus Jūs lietojat vai esat lietojis (-jusi) pēdējā mēneša 

laikā. 

 Dzeriet daudz ūdens. Ieteicams vismaz 200 ml pirms izmeklējuma un vismaz 2,5 l nākamās 

diennakts laikā pēc izmeklējuma. Karstā laikā šķidruma patēriņš ir jāpalielina. 

 Nav ieteicams dzert kofeīnu saturošus dzērienus un alkoholu pirms un pēc izmeklējuma ar 

kontrastvielu. 

 Nedrīkst ēst 2 stundas pirms izmeklējuma ar kontrastvielu. 

 Vēlams pēc izmeklējuma nevadīt transportlīdzekli. 

 

Datortomogrāfijas izmeklējuma ar kontrastvielu riska faktori 

Jebkuras medicīniskas manipulācijas vai izmeklējuma veikšanas ietver sevī zināmus riska 

faktorus, tāpēc informējam Jūs par reti iespējamiem nevēlamiem blakus efektiem vai retām 

komplikācijām. Biežāk sastopamie tūlītējie blakus efekti ir vispārēja siltuma vai aukstuma sajūta, nereti 

rodas perifēras sāpes, ļoti reti – slikta dūša, vemšana vai citas alerģiska tipa reakcijas. Ir iespējamas arī 
vēlīnas reakcijas. Tās parasti ir vieglas un pārejošas un visbiežāk izpaužas kā aizdusa, apsārtums, 

nātrene, nieze, vaskulāra tūska. Jebkurā gadījumā, ja Jūs satrauc stāvoklis pēc izmeklējuma, sazinieties 

ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Es esmu saņēmis (-usi) visu mani interesējošo informāciju par datortomogrāfijas izmeklējumu 

ar kontrastvielu, esmu sapratis (-usi) šī izmeklējuma būtību un ar to saistīto blakus efektu un 

komplikāciju risku. Tāpat saprotu, ka datortomogrāfijas laikā ar kontrastvielu var rasties neparedzēti 
apstākļi, kas pieprasa papildus procedūru veikšanu, un es piekritu šādu procedūru veikšanai. Apņemos 

informēt ārstu-radiologu par pašsajūtas izmaiņām datortomogrāfijas ar kontrastvielu laikā. 
Es piekrītu, ka radiologs (vārds, uzvārds) __________________________________________ 

izdarīs man datortomogrāfijas izmeklējumu ar kontrastvielu, ko apliecinu ar savu parakstu. 

 

Pacienta: _____________________________________    _____________________  
    (vārds, uzvārds)    (paraksts) 

Datums:____________                             Laiks:________________ 


