TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
Kedves Betegünk!
Önt kezelőorvosa CT (Computer Tomographia) vizsgálatra utalta be, melynek gyors és zavartalan
lefolyása érdekében szeretnénk tájékoztatni ennek menetéről és fontos feltételeiről.
A képalkotás itt is röntgensugárral történik, mint a hagyományos radiológiai vizsgálatoknál. A CT vizsgálat
magában fájdalommentes, de legtöbbször intravénás kontrasztanyagot is alkalmazunk, amely vénába adott
injekciót jelent. Ha Ön cukorbeteg és tablettát szed betegségére (Adimet, Avandamet, Competact, Ebymect, Efficib,
Eucreas, Formet, Glubrava, Glucient, Gluforlyn, Gluformin, Icandra, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Lyomet, Meforal,
Meglucon, Merckformin, Metfogamma, Metformin, Metrivin, Mylmet, Normaglyc, Ristfor, Segluromet, Stadamet, Synjardy,
Velmetia, Vildagliptin, Vilspox, Vipdomet, Vokanamet, Xigduo, Zomarist), a CT vizsgálat előtt és után két nappal (48 óra)

a gyógyszer szedését szüneteltetni szükséges.
A ma alkalmazott intravénás kontrasztanyagok rendkívül jó minőségűek és alkalmazásuk biztonságos.
A következő mellékhatások fordulhatnak elő:
1) Ritkán, kb. 100-200 esetből 1 alkalommal enyhe, átmeneti tünetek jelentkezhetnek, pl.
melegségérzés, bőrviszketés, csalánkiütés, hányinger, remegés.
2) Nagyon ritkán, 1000-3000 esetből 1 alkalommal vérkeringési és légzési panaszok jelentkezhetnek.
3) Igen ritkán, 5000-10000 esetből 1 alkalommal léphet fel súlyos allergiás reakció.
4) Az injekció beadásának helyén előfordulhat a véna (visszér) gyulladása.
A felsorolt mellékhatások előfordulásának aránya nagyon kicsi, a szükséges vizsgálat viszont a betegségek
kimutatásának szempontjából nagyon fontos. A vizsgálat elvégzésének kockázata jóval kisebb, mint az a
veszély, amit az idejében fel nem derített betegség jelenthet. A mellékhatások elhárítására megfelelő
gyógyszerek állnak rendelkezésre.
Has-medence CT vizsgálatnál a belek elkülönítésére 1-1,5 liter folyadékot szükséges elfogyasztani a
tényleges vizsgálat előtt egy-másfél-két óra alatt. Ez lehet víz vagy vízben oldott nem felszívódó anyag (pl.
jód vagy bárium). A fogyasztás ütemét munkatársunk közli Önnel és fontos, hogy ezt pontosan tartsa be. Az
elfogyasztott nagy mennyiségű folyadék hasmenést okozhat (ez esetben kérjük, ezt azonnal jelezze).
A CT vizsgálat várható időtartama hozzávetőleg 5-15 perc. Intézetünk nagy betegforgalma miatt
elképzelhető, hogy Önnek várakoznia kell. A sürgősséggel érkező, rossz állapotú betegek soronkívüliséget
élveznek. Az időrendi eltolódások tudomásul vételét előre is köszönjük!
Az intravénás kontrasztanyag beadásához szükséges az Ön beleegyezése. Kérjük, az alábbi kérdésekre
szíveskedjen válaszolni (a megfelelő válasz aláhúzandó)!
1) Kapott-e már intravénás kontrasztanyagot?
igen
nem
2) Ha igen, volt-e valamilyen mellékhatása?
igen
nem
....................................................................................................
Kezelték-e, kezelik-e a jelenlegin kívül valamilyen komolyabb megbetegedés miatt?
....................................................................................................
igen
nem
4) Van-e Önnek valamilyen allergiás betegsége?
igen
nem
(pl. szénanátha, asztma, valamilyen gyógyszerérzékenység)
....................................................................................................
5) Nőbetegnek: terhes-e Ön?
igen
nem
Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon bizalommal a vizsgálatot
végző orvoshoz vagy asszisztenshez.
A tájékoztatóban foglaltakat megértettem, a kért felvilágosítást megkaptam.
Intravénás kontrasztanyag alkalmazásába:
beleegyezem
nem egyezem bele.
(A MEGFELELŐ VÁLASZ ALÁHÚZANDÓ!)
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A beteg (törvényes képviselője) aláírása

Köszönjük, hogy együttműködésével megkönnyítette és segítette munkánkat, melyet az Ön egészsége érdekében végzünk!
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