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ULTRAZVOK SEČIL 
(Navodilo pacientom) 

 

 
Spoštovani, 
 
vaš zdravnik vas je napotil na ultrazvok SEČIL, ki je potrebna za oceno in zdravljenje vaše bolezni. Da bi 
lažje razumeli preiskavo in se nanjo ustrezno pripravili smo vam pripravili nekaj informacij. 

 

KAJ JE ULTRAZVOK TREBUHA? 

Ultrazvočna preiskava trebušnih organov je preprosta preiskava, ki uporablja posebne zvočne valove, ki se 
odbijejo od vaših notranjih organov in na zaslonu aparata ustvarjajo sliko. Z ultrazvokom lahko prikažemo 
nekatere prebavne organe (jetra, žolčnik, trebušno slinavko), prav tako tudi velike krvne žile trebuha, 
vranico, ledvici, rodila in pri moških prostato ter moda. Slabše so vidni votli organi,  npr. želodec in črevesje, 
saj zrak močno moti ultrazvočno preiskavo. 
 
 

KAKO POTEKA PREISKAVA? 
Med preiskavo pacient leži na hrbtu. Zdravnik z ultrazvočno sondo, ki oddaja in sprejema ultrazvočne 
valove, preko trebušne stene pregleda trebušne organe. Na trebuh se nanese gel za ultrazvok, tako 

zdravnik lažje premika sondo in dobi jasnejšo/boljšo sliko trebušnih organov. Gel je popolnoma neškodljiv 
in praviloma ne povzroča alergijskih reakcij na koži.  

Med preiskavo mora pacient občasno zadržati dih. Preiskava traja od 15 minut do 45 minut – odvisno od 
posameznikovega stanja. 

 
ALI JE PREISKAVA VARNA? 
Preiskava je za preiskovanca popolnoma varna in neškodljiva, pregled je hiter, neboleč in zahteva le malo 

priprav.  

 

KAKO SE PRIPRAVITE NA PREISKAVO? 
Da bodo za izvedbo diagnostične preiskave doseženi optimalni pogoji, vas prosimo, da upoštevate naslednje 
navodila: 

− dan pred preiskavo uživajte le hrano, ki ne napenja; 
− zadnjih 6 ur pred preiskavo hrane ne uživajte. Tekočino lahko pijete, vendar le negazirano, ne uživajte 

mleka in smetane; 
− pred preiskavo izpraznite črevo, če imate težave z odvajanjem blata svetujemo uporabo odvajalne 

svečke; 
− eno uro pred preiskavo spijte toliko vode, da dobro napolnite sečni mehur; 
− mehurja pred preiskavo ne izpraznite. 

 

NA OBRAVNAVO OBVEZNO PRINESITE: 
- izvide predhodnih UZ trebuha ali drugih rentgenskih slikanj trebuha (CT, MR), če so bila opravljena. 

 
 


