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Gyomor b6l passage vizsgSlat

Az alilbbiakban arr6l szeretndnk tdjekoztatni, mi v6rhat6 ettol avrzsgtrlatt6l ds milyen
elok6sztileteket kell terurie.

Avrzsgillat celja a nyelocs6, gyomor, vdkonybelek, vastagb6l kezdeti szakasz6nak
lathat6vh tdtele, ezfital tftlekozodni tudunk az esetleges k6ros elv6ltoz6sokr6l.

Feher szinri folyad6kot kell lenyelnie, ezdltallttthatovit v6lnak a fentebb emlitett
szervek. A kontrasztanyag irtj6t rontgen tfivilagitassal figyeljtik, a l6tottakat rdntgenfelvdtelen
rogzidrik. Az atvilagit6s ds a felvdtelek alapj6n 6llapiduk meg diagn6zist.

A vizsgdlat hossza a gyomor tiriilesdtol 6s a vekonybelek mozgdstfiol ftigg. Bizonyos
idokcizdnk6nt felv6teleket k6szitiink a bdlmtikodds iitemdnek megfeleloen. A vizsg6lat
norm6lis bdlmukctd6s mellett is ak6r tribb 6r6n 6t is tarthat. A vizsg6lat sor6n err6l folyamatos
ttlekoztatitst kap.

A kontrasztanyag a belekbol fel nem szivodo anyag, ami a szeklettel fogtdvozni, azt
fehdrre szinezve.

Az eliards alapvetoen veszdll'telen. Amennyiben sirlyos fokti nyelesi nehezitettsege
van, feltdtlenijl jelezze avizsgalo orvosnak, az esetleges fdlrenyel6s elkeriildse drdekdben.

Avrzsgiiat elmarad6sa hatraltatja a pontos diagn6zis fel6llitds6t, eziital a megfelelo
gy o gykezeld s elkezdd sdt.

B6rmilyen tov6bbi k6rd6se meri.ilne fel, lehetosdge van a szemelyzettol sz6beli
tdjekoztatlst kdrni.

Ko sziinj ilk egytittmukod6sdt !
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Beleeeyezd Nvilatkozat

Alulirott: sziil.: Taj:

Athiekoztatot elolvastam. Felvil6gosit6st kaptam a beavatko zhstvegzooruortOi u

kontrasztanyagos gyomor-bdl passage vizsg6lat menet6r6l 6s a lehetsdges szcivodm6nyeirol. A
thjekozlat6st megdrtettem 6s tudom6sul vettem.

Tudom6sul veszem, hogy a tervezettvizsgftlatroniz6l6 sug6rz6s alkalmazhs6val tdrtdnik. Az
ioniz6l6 sugarz6s sztiveti karosit6 hat6ssal bir, mely k6rosit6 hatfsnak als6 hatara nincs, ds a

statisztikai val6szinrisdg alapj|n -kis szdzaldkban - de daganatkdpzoddst is elindithat.

A nyilatkozat al6futs6val - amennyiben n6i beteg vizsgillatfu6l van sz6 - egyrittal kijelentem,
hogy tudomdsom szerint terhes nem vagyok.

Tudom6sul ve szem, ho gy amennyiben a vizsgillatot vi s szautasitom, a kezel6 orvo somat,
illetve a radiol6gus orvost nem terheli felelossdg avizsgillat elmarad6s6b6l sz6rmaz6

diagnosztikus hrltr6ny6rt, 6s az abb6l szirmaz6 kdvetkezm6nyekdrt.
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