
Informacje na temat badania USG u dziecka – 

pełny pęcherz moczowy

Lekarz skierował dziecko na badanie USG. Przeprowadza się je na 

oddziale diagnostyki obrazowej (Imaging Department), (inaczej 

radiologia lub rentgen) znajdującym się na parterze szpitala Royal 

Hospital for Children. 

Czy przed badaniem USG wymagane są jakieś 

specjalne przygotowania? 

• Podczas tego badania dziecko musi mieć pełny pęcherz,

gdyż jest on wtedy jakby oknem – im bardziej jest

wypełniony, tym więcej można w nim zobaczyć!

Zaleca się, aby dziecko wypiło następujące ilości płynów: 

Niemowlęta Jeśli dziecko nie korzysta jeszcze z toalety, należy przed badaniem 

nakarmić je jak zwykle. 

Dzieci poniżej 6 lat Na pół godziny przed badaniem prosimy podać dziecku jedną czwartą 

litra klarownego płynu – wody lub rozcieńczonego soku (niegazowanego). 

Dzieci w wieku 6-11 lat Na godzinę przed badaniem prosimy podać dziecku pół litra klarownego 

płynu – wody lub rozcieńczonego soku (niegazowanego). 

Dzieci w wieku 12-16 lat Na półtorej godziny przed badaniem prosimy podać dziecku pół litra 

klarownego płynu – wody lub rozcieńczonego soku (niegazowanego) 

Czym jest badanie USG? 

Podczas badania USG wykonuje się serię fotografii w organizmie przy użyciu fal 

dźwiękowych. Ucho ludzkie nie wychwytuje tych fal dźwiękowych. Słyszą je zwierzęta, 

np. psy, a nietoperze dzięki tym falom potrafią latać w ciemnościach bez obijania się 

o różne przeszkody. Badanie USG niekiedy nazywane jest ‘testem łaskoczącym’, gdyż

nie sprawia bólu, ale daje uczucie łaskotania! Dzięki niemu można obejrzeć różne

narządy, a ich obrazy pojawiają się na ekranie monitora. Badanie nie trwa długo –

tylko około 10-20 minut. Trzeba jednak leżeć nieruchomo jak posąg, żeby można

zrobić dobre zdjęcia.

Badanie przeprowadza lekarz lub sonografista. 

Zespół diagnostyki obrazowej 

obejmuje: 

• Personel recepcji

• Personel pomocniczy opieki zdrowotnej

• Sonografistów, którzy przeprowadzają badanie i sporządzają z niego protokół

• Lekarzy radiologów, którzy przeprowadzają badanie i sporządzają z niego protokół

(Information About Your Child’s Ultrasound scan – Full Bladder – Polish) 



Czy dziecku należy przed badaniem odstawić leki, jeśli jakieś zażywa? 

Nie. Jeśli dziecko bierze leki przepisane na receptę, należy je podawać normalnie. 

Czy przed badaniem należy przekazać personelowi jakieś informacje? 

Prosimy nas powiadomić, jeśli dziecko ma jakieś szczególne wymagania. 

Jak przebiega badanie? 

Poprosimy, aby dziecko położyło się na leżance i rozluźniło ubranie, aby można było posmarować skórę 

specjalnym żelem. Ubranie obłożymy bibułką papierowa, żeby go nie zabrudzić żelem. Nie trzeba się jednak 

martwić, jeśli przez nieostrożność żel przedostanie się na ubranie – bardzo łatwo się spiera. 

Rozmazujemy żel po skórze za pomocą urządzenia zwanego sondą. Wygląda trochę jak czarodziejska 

różdżka! Nic to nie boli. Jest to po prostu kamera, która za pomocą komputera potrafi zamienić fale 

dźwiękowe na obraz pojawiający się na ekranie. Osoba wykonująca badanie wyjaśni dziecku, w którą stronę 

ma się położyć na leżance. Jest to bardzo proste. W trakcie badania dziecko może oglądać swój ulubiony 

program w telefonie czy na tablecie albo przytulać ulubionego misia.  

Jak długo to potrwa? 

To zależy od narządu, jaki poddawany jest badaniu, ale zwykle trwa to od 10 do 20 minut. Choć zawsze 

dokładamy wszelkich starań, aby badania odbywały się o wyznaczonej godzinie, niekiedy dochodzi do 

opóźnień z uwagi na nagłe przypadki. Jeśli do tego dojdzie, poinformujemy o tym pacjenta. 

Czy istnieje jakieś ryzyko? 

USG to bezpieczne badanie. 

Czy mogę wejść na zabieg z dzieckiem? 

Osoba przyprowadzająca dziecko do szpitala może wejść z nim do gabinetu. Jeśli dziecko ma ulubioną 

zabawkę, również może ją wnieść. Jeśli rodzic lub opiekun chce zostać w poczekalni z rodzeństwem pacjenta 

czy innymi dziećmi, w poczekalni jest miejsce do zabaw. 

Po badaniu 

Natychmiast po badaniu można wrócić do domu i dziecko może jeść i pić normalnie. 

Kiedy otrzymam wynik badania? 

Wyniki przesyłamy do osoby, która wystawiła dziecku skierowanie na badanie. Kierujący na badanie następnie 

ustali sposób przekazania wyników rodzicom lub opiekunom dziecka. 

Dalsze pytania 

• Aby uzyskać poradę, prosimy do nas zadzwonić

• Nie należy przynosić ze sobą przedmiotów wartościowych

Jeśli nie może Pan/i dotrzymać terminu wizyty, prosimy się z nami 

niezwłocznie skontaktować – przekażemy ten termin innemu pacjentowi, a 

Pana/i dziecko otrzyma nowy termin. 

Kontaktowy numer telefonu: 

0800 0560103 

www.nhsggc.org.uk  

https://www.whatwhychildreninhospital.org.uk/ultrasound 
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