
INFORMACJA DLA PACJENTA 
 
Ustalenie daty i godziny badania  pod nr telefonu: (22) 643 67 25, 855 03 21  Przychodnia  
Urologiczno-Ginekologiczna Medikus, ul. Dembowskiego 2, Warszawa Ursynów (przy stacji 
metra Stokłosy). Badanie trwa około godziny. Bezpośrednio po badaniu omawiane są 
przyczyny zaburzeń pęcherzowych  i sposoby leczenia,  pacjent otrzymuje wynik badania  
i recepty.  
 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA  
 
1.   PRZED BADANIEM URODYNAMICZNYM NALEŻY: 
     - przez 3 dni zapisywać pomiary objętości oddawanego moczu i przyjmowanych 

    płynów w DZIENNIECZKU MIKCJI.   
        Wzór dzienniczka mikcji i sposób  jego wypełniania  do pobrania na stronie internetowej          

www.medikus.pl (Zakładka „Dla pacjentów”, Chcę wykonać badanie urodynamiczne).  
 

     -  wykonać badanie ogólne i posiewu moczu. W przypadku wyniku dodatniego, należy  
         zgłosić to telefonicznie przed przyjściem na badanie, tel. 22 643 67 25  
         Pacjenci z dodatnim testem HCV proszeni są o zgłoszenie tego podczas rejestracji. 
 

2.  W dniu badania  powinno być wypróżnienie, jeśli stolce są nieregularnie, to na noc 
  poprzedzającą badanie wziąć czopek glicerynowy.  
  NIE WOLNO PRZYJMOWA Ć ŚRODKÓW PRZECZYSZCZAJ ĄCYCH 
 

3.  Na badanie należy zgłosić się  
     -  po lekkim posiłku (śniadanie, gdy badanie rano oraz posiłek w połowie dnia, gdy 

     badanie po południu).   
   NIE WOLNO BYC NA CZCZO . Pacjenci z cukrzycą przyjmują posiłki normalnie. 

     -  z pełnym pęcherzem, dlatego zaleca się na godzinę  przed badaniem wypić 3 szklanki 
          nie gazowanej wody (osoby  które oddają mocz częściej jak co godzinę wypijają mniej 
          płynów). WAŻNE ! Pacjenci z cewnikiem zewnętrznym lub wewnętrznym nie muszą  
         pić płynów. 

- pacjentki prosimy o wygolenie przed badaniem włosów łonowych. 
 

4.   Na badanie proszę przynieść całą swoją dokumentację medyczną – nie tylko  
        urologiczną czy ginekologiczną  ale również ortopedyczną, neurologiczną, internistyczną 
        i wszystkie inne (karty inf. z pobytów w szpitalu, wyniki badań, klisze rtg itp), wykaz  
        aktualnie przyjmowanych leków oraz wypełniony dzienniczek mikcji. 
 
JAK PRZEBIEGA BADANIE URODYNAMICZNE ?   
 

Jest to badanie naturalnej czynności pęcherza i cewki czyli w  założeniu jest to badanie 
niebolesne. Rozpoczyna się oddaniem moczu do „komputerowej” ubikacji - w momencie 
normalnego uczucia parcia na mocz (stąd konieczność picia płynów przed badaniem). 
Następnie do pęcherza przez cewkę moczową zakłada się czujnik w postaci cieniutkiej rurki 
oraz czujnik do odbytu. Z kroplówki przez czujnik w cewce wypełnia się pęcherz do 
momentu odczuwania potrzeby oddania moczu. Następnie pacjent ponownie oddaje mocz do 
„komputerowej” ubikacji. 
 
 


