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Kedves Betegünk! 
 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t! 

Az Ön esetében „Intravénás kontrasztanyag adás"-t szükséges elvégezni! 
A beavatkozás elvégzése érdekében szeretnénk önt tájékoztatni a vizsgálat,  

fontos feltételeiről és a vizsgálat előtti teendőiről! 

1. A beavatkozás célja: 

 A tervezett intravénás kontrasztos CT vizsgálat célja, hogy az előzetes kivizsgálással felmerült 

eltérést kontrasztos CT vizsgálattal pontosabban megítéljék. 

 

A vénás kontrasztanyag adásával a CT vizsgálat során érzékenyítik a képalkotó vizsgálatot, majd a 

Radiológiai osztály munkatársai felvételek sorozatát készítik el a vizsgált régióról. Az előzetes 

laboratóriumi vizsgálatok alapján igazolódott, hogy Önnek csökkent vesefunkciója van. Az Ön 

esetében a vénájába adott jódos kontrasztanyag adása után a már a vizsgálat előtt meglévő 

csökkentebb vesefunkciója a kontrasztanyag miatt esetlegesen tovább csökkenhet. Ez az esetek egy 

kisebb részében klinikai tünetekben is megnyilvánulhat, és célzott kezelést tehet szükségessé, ritkán 

súlyosabb veseműködési zavar is felléphet. Legsúlyosabb esetben a veseműködés átmeneti pótlására 

is szükség lehet dialízissel. A legtöbb esetben azonban a vesefunkció átmeneti csökkenése nem 

jelentős és semmilyen klinikai tünetben nem nyilvánul meg. A vizsgálatot kérő szakorvos csak akkor 

fogja javasolni Ön számára az intravénás kontrasztanyagos vizsgálatot, amennyiben az azzal 

nyerhető orvosi információ tartalma jelentősen meghaladja a kontrasztanyag által előidézett, 

legtöbbször átmeneti vesefunkció romlás okozta szövődmények valószínűségét. A fentebb jelzett 

veseműködési zavarok elkerülése céljából megelőző intézkedések szükségesek, melyek csökkentik, 

illetve megelőzik a vesefunkció romlásának valószínűségét. A megelőző intézkedésekkel 

kapcsolatban a vizsgálatot kérő szakorvosa részletesen tájékoztatja majd Önt. Ennek részeként 

szükség lehet bizonyos gyógyszerek átmeneti felfüggesztésére is, melyre vonatkozóan vagy a 

vizsgálatot kérő szakorvos, vagy a gyógyszert korábban indikáló szakorvos tesz majd javaslatot, 

illetve ad felvilágosítást. A kihagyandó gyógyszerek közül kiemelkedő jelentőségűek a metformint 

tartalmazó, cukorbetegség ellenes gyógyszerek, melyeket a vizsgálat előtt 48 órával el kell hagyni, 

illetve a vizsgálat után 48 óráig nem szedhetőek. A preventív intézkedések sarkköve a vizsgálat előtti 

12 órában adott intravénás folyadék alkalmazása, melyre a vizsgálat előtt Önnek kórházunk egyik 

fekvőbeteg osztályán biztosítunk lehetőséget. Az infúziós terápia célja, hogy az intravénás 

kontrasztanyagos képalkotó vizsgálat előtt szervezetében megfelelő mennyiségű folyadék legyen a 

vesék folyadékáramlásának fenntartása, illetve megőrzése céljából. A megelőző kezelés része néhány 

szájon keresztül is szedhető gyógyszer alkalmazása, melyek a vese kontrasztanyag adásakor fellépő 

károsodásának kivédését szolgálják. Ilyen gyógyszerek az acetylcystein és az atorvastatin, melyek 

általában kedvező mellékhatás profillal bírnak és jelentős mellékhatást általában nem okoznak. A 

vizsgálatot követően 24 – 48 órával, illetve szükség esetén tovább 72 – 92 órával vérvételek 

szükségesek a vesefunkció megítélése céljából. A vérvételekre a beutalót az Ön számára a vizsgálatot 

kérő orvos fogja biztosítani, a vért a Laboratórium munkatársai veszik le, a vizsgálati eredményt 

pedig a vérvétel másnapján a vizsgálatot kérő orvossal fogja megkonzultálni.  
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2. Nem történhet meg a vizsgálat: 

Ha ön feltételezett vagy biztos terhes. 

3. Kontrasztanyag érzékenység: 

Amennyiben korábbi vizsgálatkor Önnek vénába adott jódos kontrasztanyagra érzékenységi reakciója volt, 

kérjük a vizsgálat előtt ezt külön jelezze!. 

4. A vizsgálat előtt: 

A vizsgálat előtt 4 órával nem ehet, viszont a vizsgálat napján fogyasszon sok buborékmentes folyadékot.  

Ez feltétlenül fontos has-kismedencei CT vizsgálat esetén, mert a tápcsatorna kirajzolására 1 liter 

kontrasztanyagot kell majd meginnia a röntgenben. 

5.  Ha Ön cukorbeteg: 

Ha cukorbetegség miatt metformin hatóanyagú gyógyszert szed ( ADEBIT, ADIMET, COMPETACT, 

EUCREAS, GLUFORMIN, HUMA-METFORMIN ,JANUMET, MEFORMIN, MEFORAL, MEGLUCON, 

MERKFORMIN, METFORFMIN 1, APHARMA, AUROBINDO, METFORMIN BLUEFISH, 

METFORMIN MYLAN, METFORMIN HEXAL, METFORMIN-TEVA, METFORGAMMA 850, 

METGLUCON, METRIVIN, MERTRIVIN, NORMAGYLC, STADAMET, SIOFOR, VELMETIA) a 

vizsgálat előtt 2 napig  és utána 2 napig  NEM VEHETI BE,  

Ennek részleteit beszélje meg kezelőorvosával. Egyéb gyógyszereit beveheti.   

 

6. Korábbi leletek: 

Kérjük, hozza magával más intézetben készült leleteit, CD lemezét (lemezeit), zárójelentéseit.  

 

7. Laborértékek: 

A CT vizsgálat elvégzéséhez, a kontrasztanyag adásához a vesefunkciós értékeire (kreatinin, karbamid) is 

szükség van, ezért kérjük, hozza el legutolsó labor leletét. 

 

8. Nem tud megjelenni az előjegyzés időpontjában: 

Amennyiben a megadott időpontban nem tud a vizsgálatra eljönni, kérem, értesítse a Radiológiai Osztályt az 

alábbi telefonszámon, és szükség esetén egyeztessen új időpontot. Munkanapon:    532-274 telefonon,   8-15 

óra között. 
 

 

 

Jelen tájékoztató csak az intravénás kontrasztanyag adásával kapcsolatos vesekárosodásra vonatkozóan nyújt 

információt. A kontrasztanyaggal kapcsolatos egyéb információkat a vizsgálat előtt a Radiológiai osztály 

biztosítja majd Ön számára. Ha maradt valamilyen kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban, tegye fel a 

vizsgálatot kérő orvosának vagy az asszisztenseknek. 

 

 

 

Radiológiai Osztály 

CSMEK Hódmezővásárhely-Makó 

 


