BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
A vékonybél kettős-kontrasztanyaggal szondán át történő röntgenvizsgálat végzéséhez
Kedves Betegünk!
A vizsgálat csaknem teljesen ellenjavallt terhesség fennállása vagy annak gyanúja esetén is.
Kérjük, a vizsgálat megkezdése előtt minden ismert gyógyszerérzékenységéről számoljon be a beavatkozást
végző orvosnak!
1.

Az eljárás célja: A vékonybél kontrasztanyaggal való feltöltése, elváltozásainak ábrázolására.

2.

Az eljárás technikája: A vizsgálat a garat érzéstelenítésével kezdődik, melyek Lidocain-spray-vel végzünk.
A megfelelő vékony szondát orron vagy szájon keresztül levezetjük a gyomron át a vékonybél kezdeti
szakaszába. A szondán keresztül báriumos kontrasztanyagot, ill. methylcellulose vizes oldatát adunk be. A
vékonybélbe juttatott folyadék (kb. 1,5 l) enyhe feszítő érzést okozhat. A kontrasztanyag útját
röntgenátvilágítással követjük, és különféle testhelyzetekben felvételeket készítünk.

3.

Az eljárás esetleges veszélyei és ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok: A vizsgálathoz használt báriumos
kontrasztanyag nem mérgező, a szervezetre gyakorolt általános mellékhatása nincs. Ha valaki félrenyeli a
kontrasztanyagot, akkor jórészét kiköhögi, és csak nagyon ritkán (főleg idős, legyengült betegeken, illetve
kóros összeköttetés esetén a nyelőcső és a légcső között) okoz a tüdőben gyulladásos, vagy egyéb elváltozást.
Nagyon ritkán előfordulhat (általában idős, legyengült betegeknél, akiknél a fájdalomérzés sem megfelelő
mértékű, vagy súlyosan károsodott a bélfal) a kontrasztanyag töltése közben a bélfal megrepedhet, ezáltal a
kontrasztanyag kijut a bélből a hasüregbe, ahol súlyos gyulladást okozhat. Ez a szövődmény sürgős műtétet
tesz szükségessé. A helyi érzéstelenítéshez használt Lidocain az erre érzékeny betegeknél túlérzékenységi
reakciót válthat ki, mely általában enyhe tünetek (pl. bőrpír, viszketés, csalánkiütés, hányinger) formájában
jelentkezik, igen ritkán légzési és keringési panaszok is előfordulhatnak, tízezrelékes nagyságrendben pedig
súlyos allergiás reakcióval járhat. A mellékhatások elhárítására osztályunk fel van készülve, a szükséges
gyógyszerek rendelkezésre állnak.

4.

Az eljárás elmaradásának esetleges veszélyei, egyéb lehetőségek: A vizsgálat elmaradásával pontos
diagnózis hiányában az orvos nem tudja az Önnél szükséges kezelési eljárásokat alkalmazni, emiatt súlyos
állapotromlás következhet be.

5. Amire a betegnek figyelnie kell a beavatkozás után: A viszonylag nagy mennyiségű bélbe juttatott folyadék
hasmenést okozhat. Ha a vizsgálat kapcsán osztályunkról való távozását követően kifejezett hasi fájdalom
lépne fel, azonnal jelentkezzen kezelőorvosánál vagy a legközelebbi sürgősségi osztályon!
KÉRJÜK, VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE! Válaszait aláhúzással, X-el, vagy bekarikázással
jelölje!
Kapott-e már korábban röntgen kontrasztanyagot valamilyen korábbi vizsgálata során? (bél feltöltéses
vizsgálat, szájon át alkalmazott kontrasztanyag, CT vizsgálat, röntgen-vesefestés, szívkatéterezés, érfestés, stb.)
 NEM

 IGEN

 NEM TUDOM

Ha kapott már kontrasztanyagot, voltak-e allergiás tünetei?
NEM

IGEN Írja le a tüneteket:………………………………………………........................................

Van-e bárium-szulfát, methylcellulose allergiája ?

 NEM

 IGEN

 NEM TUDOM

Tud-e valamilyen gyógyszer, vegyszer érzékenységről, ha igen, mire allergiás?
NEM

 IGEN Sorolja fel:…………………………………………………..…........................................
…………………………………..
a beteg vagy törvényes képviselő aláírása

A tájékoztató elolvasását követően, amennyiben további kérdései lennének, bizalommal
fordulhat a beavatkozást végző orvoshoz.
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