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BB LE E GY

EZO NYTLATKOZA'I

CT VIZSGALATHOZ
Alulirott

Nnv:

ANYJA NEVE:

SZIJLETESI IATuivT:
TAJ-SZAM:
ennek a nyilatkozatnak az al6irds6val tanfsitom, hogy engem dr.
drtheto modon (k6rdsem alapjfin szoban is) t6jdkoztatott a kdvetkez6kr6l:

szamcrnra

1. Rajtam - kezel6orvosom javallata alapjan sz6mft6g6pes retegvizsg|lat, CT

vrzsgiLlat
v6grehajt6sa sztiksdges feltdtelezett vagy m6s m6dszerrel igazolt betegs6gem kirnutatfsfura,
termdszet6nek, kiterjed6senek meghat6rozds6ra, a kezelds megtervezese, eredrn6nydnek
nyomon kovet6se cdlj 6bol.

A vizsg6lt rdgi6:
agykoponya/arpkoponyalnyak/mellkas lhaslkismedencel ,..... gerinc lvegtagl
CT-angio gr6fia I Multi/politraumatiztit beteg

2.

A CT vrzsgiiat sor6n rontgensugarakat haszn6lunk, melyek a szervezetben eltero m6don nyelodnek el,
ds sz6mitogdp keszit kepeket. A vizsg6lt rdgi6t6l ds a lblt6telezett betegsegtol ftigg avtzsg|lar hossza
6s drbe adand6 kontrasztanyag, drfestdk alkalmazdsa. A has ds kismedencei szervek betegsegei esetdr-r
j6d vagy b6rium tartalmri kontrasztanyag oldat6t kell elfogyasztant a bdlrendszer kitdltdse miatt.

a

Tudom6sul veszem, hogy a lervezett vizsgtiat ioniz6l6 sugdrzds alkalmazdsdval tortdnik. Az ionizillo
sug6rz6s szdveti k6rosito hat6ssal rendelkezik, melynek kdvetkezteben - elhanyagolhato szdzaldkban k6rosodhat az ivarsejtek gdnkeszlete es daganatkdpzodes is elindulhat. Terhessdg alatt - ktilonosen
annak elso harmad6ban - a rdntgensugtrzds k6rosithatja amagzatot.

A

Yentba adott kontrasztanyag kivdlthat vitltozo sirlyoss6gti allergi6s tiineteket. Az injekci6 bead6sa
kdzben 6tmeneti melegsdgdrzds kialakulhat. Igen ritk6n enyhe panaszok, ttinetek alakulhatnak ki, pl.
kititds, h6nyinger, h6ny6s, borviszketds; mdg ritkdbban sirlyos szdvodmenyek (nehezlegzes,
gdgeod6ma, 6jul6s erzes). Ezek titalirban kozvetleniil a kontrasztanyag ad6sakor jelentkeznek, enyhe
panaszok maguktol elmirlhatnak. A CT laborat6rium az allergi6s panaszok kezel6sere fel van
kdsziilve, kezeldstikre megfblelo gy6gyszerekkel rendelkezik. Srilyos, korhtvi felvdtelt igdnylo vagy a
keringds cisszeoml6sfval, hal6llal vegzodo kontrasztanyag reakci6 kb. 200.000-b6l 1 esetben
jelentkezik, azaz rizlkoja elenyeszo. Esetenkdnt elofordulhat, hogy a venafal gyenges6ge miatt a
beadott kontrasztanyag a vena melletti szovetekbe jut ki, ds otI az 6rbol kikenilt oldat mennyisdgdtol
fiiggoen enyhe vagy sirlyosabb gyullad6sos reakciot okoz. Mutdti felt6r6st csak igen ritk6n Iesz ez

T

sziiksdgessd.
5.

Amennyiben drzdkenysdg esetdn, beleegyezes illetve megfelelo vena hi6nyttban a kontrasztanyagot
beadni nem lehel, avizsgiiat nem teljes, korl6tozott drtekri.

*

6.

Bizonyos cukorbetegsdg elleni gy6gyszerek szeddse esetdn az erbe adhat6 jodos kontrasztanyagok
haszntiata ellenjavallt, mivel vesek6rosod6s vagy sulyos anyagcsere zavar ldphet fel. A cukorbetegsdg
elleni szerek koziil az un. metformin tartalmri kdszitm6nyek szed6se esetdn nem szabad drbe adni
kontrasztanyagot, melyek a kcjvetkezok:

Adimet, Gluformin, Maformin, Meforal, Meglucon, Merckformin, Metfogamma, Metformin, Metrivin,
MetWin, Normaglyc, Stadamet;
kombin6lt k6szitmdny: Avandamet, Competact, Eucreas, Janumet, Velmetia
1

.

A vizsgdlat celjdval, vdrhat6 hasznival ds kockdzat6val kapcsolatos, sz6ban feltett kdrd6seimre a CT
laborat6rium munkat6rs6t6l / munkat6rsait6l megfelelo vttlaszt kaptam ds elegendo id6 allt
rendelkezdsre ahho z, ho gy

el

dontsem, belee gy ezem- e a v rzsgftlatba'

Aliiir6sommal tanrisitom, hogy

Ehgyomor?

kontrasztanyag tril6rz6kenys6gr6l
fenn6ll6 terhess6gr6l
pajzsmirigy betegs6g ismert-e
vesebetegs6g (vesefunkci6s zavar)
cukorbetegs6g miatt 6ll-e kezel6s alatt
metformin tartalmri gy6gyszert

Testsrily
Iszik:
J6d 6s gy6gyszer6rz6kenys6g

Igen/ Nem
tudok / nem tudok,
tudok / nem tudok,
igen / nem
igen / nem
igen / nem
szedek / nem szedek.
......kg .......m1 Iomeron 300 iv
......1 viz*......m1 Gastrographin oral
lgen/Nem

A kapott t|jekoztatits alapj6n a kell6 rndrlegel6s ut6n, minden k6nyszert6l mentesen
beleegyezem, hogy rajtam / gondozottamon a CT vizsgilatot
igen / nem
elv6gezz6k
beleegyezem, hogy v6nfs 6rfest6ket

Tudorn6sul veszem, hogy amennyiben

a

adjanak

igen / nem.

vizsg6latot visszautasitom,

az emiatt fell6po k6ros

kovetkezmdnyek6rt sem a vizsg6latot k6r6, sem a Mohricsi Korhdz orvos6t felel6sseg nem terheli.
A beavatkoz6srol elegend6 inform6ciot kaptam, tov6bbi tfiel<ozlatitsi jogomr6l lemondok.
Moh6cs,201

Orvos alilirisa es pecsdde

Beteg / torvenyes kdpviselo alflirfsa

A vizsgdlat elvdgzdsdnek visszautasit6sa eset6n kdt tanri aliirdsa,6s szemig. sz6ma:

I. tanri al6irds, szemlgszitm

Moh6cs, 201 4.j anudr.6.
Kiadds: 2

II. tanu a16ir6s, szem.ig.

sz6m

Azonosit6: CT-1

