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PRZYGOTOWANIE DZIECI DO BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ  
Na Badanie nale y przynie  poprzednie wyniki bada  obrazowych oraz inna dokumentacj  lekarsk  dotycz  

diagnostyki i leczenia. 
Noworodki i niemowl ta :  

 Bez konieczno ci stosowania diety przed badaniem; 
 Prosz  wzi  picie (herbata, woda, ew. mleko); 
 Kocyk lub pok ad, ulubion  zabawk ; 
 Smoczek ( o ile dziecko korzysta ze smoczka). 

Dzieci w wieku przedszkolnym: 

 Na 2 dni przed badaniem nie podajemy dziecku surowych owoców, warzyw, gazowanych p ynów, potraw 
wzdymaj cych; stosujemy diet  lekk ; 

Na dwa dni przed badaniem i rano w dniu badania podajemy Espumisan w dawce 100mg/1ml: Espumisan 3x25 
kropli; 

 Dziecko nie powinno je  ok. 4 godziny  przed badaniem; 
 Dziecko nale y napoi  (wod , herbat  – NIE SOKIEM) w obj to ci 250ml na 2 godziny przed badaniem; nie 

podawa  p ynów bezpo rednio przed badaniem; 
 Badanie wykonuje si  przy wype nionym p cherzu moczowym (dziecko powinno zg asza  potrzeb  oddania 

moczu); 
 Dzie  przed, a najlepiej rano w dniu badania, dziecko powinno si  wypró ni . 

Dzieci w wieku szkolnym: 

 Na 3 dni przed badaniem nie podajemy dziecku surowych owoców, warzyw, gazowanych p ynów, potraw 
wzdymaj cych, gumy do ucia; stosujemy diet  lekk ; 

Na 2 dni przed badaniem i rano w dniu badania podajemy Espumisan w dawce 100mg/1ml: Espumisan 3x25 
kropli; 

U osób powy ej 14 roku ycia, cierpi cych na wzd cia lub oty ych: Ulgix Max Wzd cia 2x1 kaps. oraz rano, w dniu 
badania 1 kaps. 

 Badanie powinno by  wykonane oko o 6 godzin po jedzeniu (na czczo); 
 Nale y dziecko napoi  (wod , herbat  – NIE SOKIEM) w obj to ci 250-500 ml na 2 godziny przed badaniem; 

nie podawa  p ynów bezpo rednio przed badaniem; 
 Badanie wykonuje si  przy wype nionym p cherzu moczowym (dziecko powinno zg asza  potrzeb  oddania 

moczu); 
 Dzie  przed, a najlepiej rano w dniu badania, dziecko powinno si  wypró ni . 


