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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! 

 

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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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. 

 

 

 

 

 

BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT 
 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………… (születési idő: …………………….) nyilatkozom, 

hogy a betegtájékoztatót elolvastam, megértettem és kérdéseimet feltehettem. Az intravénás kontrasztanyag 

adás kapcsán esetlegesen fellépő vesekárosodás rizikója ellenére a képalkotó vizsgálatba beleegyezem.  

 

 

 

 

 

        ……………………………………… 

    

                                    Beteg aláírása 
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