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Vastagb6lriintgen
(Irrigoscopia)
Az al6bbiakban szeretndnk t6jdkoztatni, mi v6rhat6 ettol a vizsg6lattol, ds mit kell
majd figyelembe vennie a vizsg6latra val6 elokesztilet sor6n. Att4ekoztat6s elolvas6sa ut6n,
szemdlyzet sz6beli tdjekoztatds6t is kdrheti. Vdgtil beleegyezo nyilatkozatot kell alitirnia.

a

A vrzsgtiat celja a vastagbdl ny6lkah6rtyilitnlevo fekdlyes, gyullad6sos folyamatok, a
bdl fal6b6l kiindul6 daganatok, szrikliletet ol<o26, illetve egydb elv6ltoz6sok
rontgenvizs gtiattal tdrtdno kimutat6sa.
A hashajt6ssal alaposan kitiritett vastagbdlszakasz elengedhetetlen f.eltdtele a vizsgdlat
eredmdnyess6gdnek.
Eloszor becjntq csovet vezetnek 6vatosan a vastagb6lbe.

Az irrigoszk6pia sor6n sug6rfo96 anyagkdnt leggyakrabban b6rium-szulf6tot
alkalmazunk. A becjnto zsdk megernelesdvel a kontrasztanyag lassan be6ramlik a vastagbdlbe,
es feltdlti azt. A kontrasztanyag melli - annak egy reszet leengedve
- levegot is purnp6lnak.
Ez az itgynevezett kettos-kontrasztos irrigoszk6pia.

A vizsgdlat sor6n, mely fekvo helyzetben tdrtdnik jobbra- balra kell fordulnia, kdrjtik
fi gye lj en a v izs g6,latot v e gzo szemely zet kdre s dre, utas it6s aira.

Mivel avizsgitlat kozben levegot fu.jnak a vastagbdlbe, ezerl kdsobb pulfadtnak
drezheti mag6t, szdlgorcsei lehetnek, mig a gdzol< ki ncm tirtihtek. I'la a vizsg6latot l<oveto
napokban eros hasi gorcsei, fokoz6do hasfaj6sa, 16za lenne, forduljon kezeloorvos6hoz. A
kontrasztanyag a belekbol fel nem szivod6 anyag, ami a szdklettel fog t6vozni, azt fehdrre
szinezve.
Avtzsg|lat veszdlye a vastagbdl sdrtildse, fal6nak kilyukad6sa,, fokdnt akkor, ha a b61
fala daganat vagy gyullad6sos betegsdg kovetkezteben elvdkonyodott.
Terhessdget vagy annak gyanirj6t jelezni kell a vizsgdlat elott,
kLilondsen erzekeny a rontgensug6r okozta k6rosod6sokra!

A feilodo magzar

Avizsgtiatot kovetoen pihenjen p6r ordt, ds igyon sok folyaddkot!
Ko szonj

tik e gytittmtikoddset

Moh6cs, 2013. augusztus
I(iad6s: 2

I

1.

Azouosito:Rtg-5

B

eleegvezti Nvilatkozat
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Athjekoztatot elolvastam. Felvil6gosit6st kaptam a beavatko zdstv6gzoorvost6i a
kontrasztanyagos vastagbdlrontgen vrzsgiiat /irrigoszk6pia/ menetdrol ds a lehets6ges
s zdvo dmdnyeiro l. A tdj ekoztat6st me gerlettem d s tudo m6sul vettem.
Tudom6sul veszem, hogy a tervezett vrzsgl.lat rontztio sug6rz6s alkalmazds6val tort6nik. Az
ionrz6l6 sug6rz6s szciveti k6rosito hat6ssal bir, mely k6rosit6 hat6snak als6 hat6ra nincs, ds a
statisztikai val6szimis6 g alapjdn - krs szdzaldkban - de daganatkdpzod6st is elindithat.

A nyilatkozat alilirdsflal

amennyiben noi beteg vrzsg|latttr6l van sz6
hogy tudomAsom szerint terhes nem vagyok.
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egyfttal kijelentem,

Tudom6sul veszem, ho gy amennyiben a v rzsg|lalot visszautasitom, a kezeloorvosomat,
illetve a radiologus orvost nem terheli felelossdg avizsgl,lat elmarad6s6bol szfirmazo
di agno sztikus h6tr6ny6rt, 6s az abb o I szdrmaz6 kovetkezm6nyek6rt.
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