CT COLONOGRAPHIA, VIRTUALIS COLONOSCOPIA
Kiegészítő tájékoztató és beleegyező nyilatkozat

Beteg neve:

____________________________________________________________

Beteg elérhetősége:

____________________________________________________________

Igen tisztelt Betegünk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és válaszoljon az alábbi kérdésekre! Amennyiben valamit nem ért, kérdése vagy észrevétele van, orvosaink és operátoraink a rendelkezésére állnak!
A CT vizsgálat leírása:
A virtuális colonoscopia a vastagbél modern, pontos és kevéssé kellemetlen vizsgálata. A
módszerrel a CT vizsgálat szokásos képei mellett a vastagbél tükrözéséhez igen hasonló
képeket tudunk előállítani computeres úton.
A vizsgálat sikeréhez fontos az álabbi előkészítés pontos betartása:
A beteg a vizsgálatot megelőző nap reggelétől kerülje a rostos ételeket, déltől már ne egyen,
csak átlátszó folyadékot fogyaszthat (pI. húsleves). Este egy tabletta fenolftaleint vegyen be.
A vizsgálat napján már nem ehet, a vizsgálat előtt 5 órával az előzőleg megkapott port (ún.
colonoscopiás só, mely hyperozmolaris hashajtó) három liter vízben oldva egy óra alatt igya
meg. Az oldat hashajtó hátasa gyorsan lezajlik, kb. 1-1,5 óra múlva a széklet már víztiszta.
A CT vizsgálat menete:
A beteg alulról félmeztelenre vetkőzik, az öltözőben egyszer használatos köpenyt kap, melybe betekeri magát. A CT vizsgálóasztalon a végbélbe egy beöntőcsövet vezetünk. A
beöntőcső egy speciális eszközhöz (CO2 inszuflátor) van csatlakoztatva, mellyel a vastagbélbe szén-dioxidot juttatunk. Azért használunk szén-dioxidot levegő helyett, mert a beteget
nem gyötrik bélgázok és a feszítő érzés korábban megszűnik (a belekben a szén-dioxid eldiffundál). Egyes esetekben a beteg izomba (intramuscularisan) vagy bőre alá (subcutan) vagy
intravénásan Buscopan injekciót kap, amely a bélfal ellazulását okozza, ezáltal a bél tágulása optimálisabb, a feszülés érzés enyhüI. Ezután háton fekvő helyzetben a vastagbelet levegővel töltjük addig, míg a páciens kellemetlen érzést nem jelez.
A CT vizsgálat tényleges mérése modern multislice CT berendezésen kb. 15 másodpercig
tart, ennyi ideig kell a betegnek a lélegzetet visszatartani. Az első sorozatot hason fekvő
helyzetben készítjük. Majd – amennyiben Ön beleegyezett intravénás kontrasztanyag adásába – intravénás kontrasztanyag adása után, háton fekvő helyzetben is megismételjük a
mérést (A kontrasztanyag beadásához a „Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat CT (számítógépes réteg) vizsgálathoz” elnevezésű nyomtatványunkban járulhat hozzá).
A Buscopan injekció
A Buscopan a vizsgálat során a belek ellazulását segítő szer, amelyet – szükség esetén – a
vizsgálatot megelőzően injekció formájában adunk be önnek. A Buscopan hatása kb. 5-10
percig tart.

A tájékoztató a következő oldalon folytatódik. Kérjük, fordítson!

A Buscopánnak az alábbi ismert mellékhatásai lehetnek: szájszárazság, verejtékezési zavar,
szapora szívverés, vizelet-visszatartás. Ezek általában enyhe fokúak. Nagyon ritkán előfordulhat allergiás reakció a Buscopan beadását követően (bőrkiütés, vérkeringési és légzési
panaszok, súlyos esetben életveszélyes reakció - anaphilaxias sokk).
A Buscopan beadását követően előfordulhat, hogy a szemizmai is ellazulnak. Ez látászavart
okozhat. A Buscopan hatásának megszűnéséig ezért kérjük, hogy ne vezessen járművet! Ha
az injekció beadása után fájdalmat érez a szemében, vagy látászavar jelentkezik, haladéktalanul szemész szakorvoshoz kell fordulni!
Fontos tudnia, hogy az injekció mellékhatásai elhanyagolhatóak annak előnyeihez képest!
Mikor nem adható be Buscopan?
A Buscopan nem mindenkinek adható be. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi kérdéseket, és a választ szíveskedjék beikszelni. Amennyiben bármelyik kérdésre a válasz igen,
Buscopan Önnek nem adható:

Van-e Önnek…








kezeletlen zöldhályog betegsége (glaukóma)?
vizelet-visszatartást okozó prosztata megnagyobbodása?
szapora szívverése?
(nyugalmi állapotban percenként 100 szívverés felett)
Veleszületett izomgyengesége (Myasthenia gravis)?
Orvos által korábban már megállapított vastagbél tágulata?
Orvos által korábban már megállapított kóros bélszűkülete?
Megállapították-e már, hogy allergiás a Buscopan-ra?

 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem
 igen  nem

Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem, további kérdésem a vizsgálattal és az
injekcióval kapcsolatosan nincsen.
Beleegyezés Buscopan Injekció adásába
A Buscopan injekció beadásához hozzájárulására van szükség. Kérjük, hogy a fenti tájékoztatás alapján döntsön, és a *-gal jelöltből aláhúzással válasszon!
Buscopan injekció adásába
a. beleegyezem*

b. nem egyezem bele*

Budapest, 201__ év. ____________ hó ___ napján
___________________________
(A beteg vagy gondviselő aláírása)
A vizsgálat computeres kiértékelése sok időt vesz igénybe, ezért a leletet kb. 3-4 nap múlva
tudjuk kiadni. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Az orvos tölti ki!
A beteg tájékoztatása a fenti tartalommal megtörtént, az igényelt tájékoztatásokat megkapta.
Budapest, 201…. …………….hó……………..nap.
……………………………………..
szakorvos aláírása

