
 
 

Ce este enterografia prin CT? 

Enterografia prin CT este un test care utilizează un scaner tomograf computerizat pentru a produce 
imagini ale intestinului subțire, acesta din urmă fiind dificil de investigat. Scopul testului este de a 
bea suficient lichid pentru a umple intestinul subțire, astfel încât să se poată vedea mai bine pe 
scanare. Apa nu funcționează foarte bine și prin urmare, se folosesc alte lichide, de obicei 
preparatul intestinal numit Klean-Prep. 

 

Unde se efectuează testul? 

În scanerul CT din Departamentul de Radiologie sau Imagistică. 
 

Când pot discuta despre test? 

Puteți discuta cu medicul care v-a făcut trimiterea, cu radiologul sau cu specialistul în radiografie, 
înainte de procedură. 

 

În ziua dinaintea testului 

Respectați o dietă ușoară, nu consumați fructe sau legume. Consultați instrucțiunile privind dieta de 
la paginile 4 și 5 din acest prospect. 

 

În ziua testului 

Dacă programarea dvs. este de dimineață, nu consumați alimente după miezul nopții precedente. 
Puteți bea apă. 

Dacă programarea este după amiază, serviți un mic dejun ușor și nu consumați nimic după 
aceea. Puteți bea apă. 

 

Diabet 

Dacă sunteți diabetic, vă rugăm să continuați să luați orice medicament ca de obicei. 
 

Ce se întâmplă în cursul enterografiei prin CT? 

Specialistul în radiografie sau asistentul medical va explica în ce constă testul, va răspunde la 
întrebările pe care le aveți și vă va cere să luați loc în zona de așteptare. Vă rugăm să le 
comunicați dacă ați avut probleme legate de diabet, astm, afecțiuni renale, hipertensiune arterială 
sau orice alergii, în special la injectarea cu substanță de contrast pentru raze X. 

Vi se va administra preparatul Klean-Prep înainte de test (această acțiune este numită pregătirea 
intestinului). Va trebui să beți, treptat, o cantitate cât mai mare de Klean-Prep timp de o oră, până la 
doi litri. Asta înseamnă aproximativ 500 ml la fiecare 15 minute. 

Se va introduce un ac într-o vena din brațul dumneavoastră. 

Veți fi dus în camera de scanare și vi se va cere să vă întindeți cu spatele pe masa scanerului. Se 
va administra injecția cu substanță de contrast prin linia intravenoasă din brațul dvs. Acest lucru 
poate provoca o senzație de căldură, dar nu va dura decât câteva secunde. Specialiștii în 
radiografie vă vor comunica momentul când se vă așteptați la acest lucru. 

Vi se va cere să vă țineți respirația în timpul scanării, care durează aproximativ 20 de secunde. 

  

Informaț ii despre 

Enterografia prin CT 
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Ce se întâmplă după scanare? 

Va trebui să rămâneți în departament timp de 15-20 de minute înainte de plecare. Este posibil 
să doriți să mergeți la toaletă deoarece preparatul Klean-Prep poate provoca diaree. De 
asemenea, trebuie să țineți cont de acest lucru atunci când vă deplasați acasă. 

 
Cât durează? 

Procedura durează de obicei aproximativ 20 de minute. Cu toate acestea, vă puteți aștepta ca 
timpul petrecut în departament să fie de aproximativ una - două ore. 

 
Există riscuri? 

Enterografia prin CT este considerată a fi un test foarte sigur. 

Foarte rar pot apărea probleme, acestea fiind similare cu cele ale altor metode de examinare a 
intestinului. Și anume: disconfort abdominal, reacții de amețeală, reacție la substanța de contrast 
injectată, diaree provocată de preparatul Klean-Prep. 

Medicul dvs. a solicitat acest test deoarece consideră că beneficiile sunt mai mari decât 
riscul de a nu fi examinat. Chiar și așa, nu putem garanta că acest test va detecta toate 
anomaliile din intestin. 

 
Măsuri de precauție 

• Continuați să luați orice medicament în mod obișnuit. 

• Dacă sunteți însărcinată sau ați întâmpinat dificultăți în trecut cu preparatul Klean-Prep, vă 
rugăm să ne sunați pentru sfaturi la numărul de telefon din scrisoarea dvs. de programare. 

 
Alimentele pe care le puteți consuma 

• Carne fragedă și slabă, carne de pasăre, șuncă, ficat, rinichi, proteine vegetale texturate 

• Iaurt normal sau cu aromă de fructe 

• Cartofi decojiți, fierți, piure, la cuptor 

• Morcovi, napi, napi suedezi, conopidă (fără tulpini) 

• Supă clară sau strecurată 

• Fructe moi conservate în suc (fără sâmburi) 

• Pâine albă, făină, orez sau paste făinoase 

• Biscuiți pe bază de apă și făină, biscuiți uscați, biscuiți pentru ceai 

• Brioșă simplă (fără fructe) 

• Miere, sirop, înghețată 

• Ceai, cafea, zahăr, îndulcitori, dar fără lapte 

• Suc de roșii, suc de fructe fără pulpă, pastă de fructe 

• Apă și băuturi acidulate 
 



Alimente de evitat 

• Carne tare, hamburgeri din carne de vită, cârnați 

• Franzeluțe cu crenvurști, plăcinte, pateuri, produse de patiserie 

• Lapte, unt, brânză, margarină, grăsimi și uleiuri 

• Fructe întregi sau iaurturi cu müsli 

• Cartofi copți - atunci când nu sunt decojiți 

• Toate celelalte fructe, legume și salate 

• Supă groasă, iahnie de fasole 

• Pâine sau făină integrală, paste integrale de grâu, orez brun 

• Pâine cu conținut ridicat de fibre, biscuiți digestivi, biscuiți Hobnobs 

• Prăjituri cu fructe, nuci sau nucă de cocos 

• Nuci și fructe uscate 

• Gem sau marmeladă cu coajă sau sâmburi 

• Cereale cu conținut ridicat de fibre, terci de ovăz, müsli, tărâțe 

 
Când voi afla rezultatul? 

Rezultatele dvs. vor fi trimise medicului specialist al spitalului sau medicului de familie care a cerut 
efectuarea testului. 

Rețineți: Dacă nu participați la test, medicul dvs. specialist sau medicul de familie va fi informat 
și veți fi scos din lista de așteptare pentru acest test. 

Dacă aveți îngrijorări cu privire la test, adresați-vă specialistului în radiografie înainte de efectuarea 
acestuia. 
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