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Vesefest6s
(Urogrhfia)

Az urogrdfits vizsgtiatot leggyakrabban azert vegzik, hogy l6that6v6 tegydk a vesdk
tiregrendszerdt, a hrigyvezetdket es a hrigyh6lyagot. Pontosan meg lehet hat6rozm a gyanitott
veseko helydt. Kovetkeztetni lehet a vesdk mukodesdre ds arra, hogy a ko milyen mertdkben
akadiiy ozza a v rzelet el fo ly6s6t.

Azwogritfra sor6n a jodtartalmir kontrasztanyagot aventn.(gyujtodren) kereszttil a
vdr6ramba juttatj6k, majd a vese innen vttlasztja ki a hirgyutakba. Igy i.br/zolodik a
rontgenkdpen a kontrasztanyag kiv6laszt6sa kovetkezteben az iiregrendszer ds a hirgyvezetdk.

A vizsg6lat norm6lis kivdlaszt6si ido mellettkb.20-25 percig tart, de elofordulhat,
hogy a kiv6laszt6s elhuz6d6sa miatt l-2 6r6t is igdnybe vesz. Bizonyos idokozdnk6nt
fe lvdteleket kd szitiink a kw iiaszt6s litemenek me g fel e I o en.

A jodtartalmri kontrasztanyag allergids reakci6kat okozhat! A tudott j6d6rz6kenysdget
ds a tablett6val karbantartott cukorbetegsdget jelezni kell a vizsgdl6 orvosnak.

Az allergifts reakci6k rendszerint ritka es enyhe, pl. borpir, csalankii.it6s, borviszket6s
jelentkezik, de a kontrasztanyag allergia egydb gyogyszer- es vegyszerallergi6khoz hasonl6an
sirlyos, ak6r 6letveszdlyes szovodmdnyek, rin. anafilaxi6s sokk kialakul6s6hoz vezethet.

Amennyiben szddtilds, h6nyinger, csal6nkititds, egydb panaszj elentkezik, azonnal
sz6lj on a vizsgiiatot v e gzo as szisztensnek,

A vizsg6latra dhgyomon'a kell jonni! Yizsg|laI reggelen buborekmentes vizet, vagy
cukormente s tetfi szabad fo gyasztani.

A tablett6t fogyaszt6 cukorbetegek avizsgftlat elott kdt nappal ds a vizsg6lat ut6n kdt
napig kezelo orvosukkal valo egyeztet6s ut6n, ftiggesszdk fel a gyogyszer szeddsdt,
vesekdrosod6s kialakul6sdnak elkeriil6sdre.

Ko szonj iik egyiittmukodesdt !
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B eleegvez6 Nvilatkozat

Alulirott: sziil.: Taj:

Atdjekoztat6t elolvastam. Felvil6gositdst kaptam a beavatkoztstvegz6 orvostQl a

kontrasztanyagos ,,vesefesto" vizsg|lat lurogr|fialmenet6rol ds a lehets6ges

s zovo dm6nyeiro 1. A tij ekozlat6st me g6rtettem ds tudom6sul vettem.

Tudomdsul veszem, hogy a tervezett vizsgfiat rontzti6 sug6rzas alkalmaz6s6val tortdnik. Az
ionrzdlo sugdrz6s szoveti kdrosito hat6ssal bir, mely karosit6 hat6snak als6 hat6ra nincs, ds a

statisztikai val6szinr,is6 g alapjan - kis szdzaldkban - de daganatkdpzoddst is elindithat,

A nyilatkozaL al6Lirisftval - amennyiben noi beteg vrzsgiiatdr6l van szo - egyrittal kijelentem,

hogy tudom6som szerint terhes nem vagyok.

Tudom6sul veszem, hogy amennyiben a vizsg6latot visszautasitom, a kezeloorvosomat,

illetve a radiol6gus orvost nem terheli felelossdg avizsgillat elmaradds6bol szirmaz6

diagnosztikus h6tr6nyerl, es az abb6l szirmazo kovetkezmdnyekdrt.

BELEEGYEZEM NEM EGYEZEM BELE
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