
Jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítom, hogy engem dr.Renner Adrienn fül-orr-gégész audilogus 

szakorvos és egyben a műtétet végző kezelőorvos, megfelelő számomra érthető módon 

tájékoztatatott: 

1.Betegségemröl, melynek kórisme: orrkagyló túltengés, latinul.hypertophia conchae nasalis inferior 

2.Javasolt gyógymódról, kezelésről: az orrkagyló radifrekvenciás módszerrel történő még kisebbítése. 

Az alsó orrkagyló radifrekvenciás thermokoagulációja során, felületi nyálkahártya érzéstelenítését 

követően a kagylóba adott érzéstelenítő injekció után a radiosebészeti eszköz megfelelően kialakított 

elektródját az orrkagyló nyálkahártyája alá vezetjük, majd a megfelelően kiválasztott erősségű 

rádióhullámokkal kezeljük az orr kagylókat. A beavatkozás hatására az orrkagyló nyálkahártyája alatti 

laza területén hegesedés indul el, amely összehúzza a kagylót ezáltal csökkenti annak térfogatát igy 

javítja az orrlégzést. A beavatkozás során az orrkagyló nyálkahártyájának felszíne a behatolási 

pontokon kívül ép marad tehát maximális kímélet mellett végezzük a műtétet. 

A kezelés lehetséges kockázatai: 

Az elektromos radiosebészeti műszer használata során égések, hegek keletkezhetnek. 

TESTÉKSZEREKET KÉRJÜK TÁVOLTSA EL A MŰTÉT ELŐTT.A véralvadást befolyásoló gyógyszerek 

alkalmazása megnövelheti a műtét utáni utóvérzést rizikóját. KÉRJÜK JELEZZE EZEK SZEDÉSÉT. 

A különböző kábító vagy teljesítmény fokozó szerek használatát saját érdekében jelezze!!! 

Az érzéstelenítés során is kialakulhatnak: allergiás reakció/vizenyő, viszketés, shcok/ kórós reflexek 

/nyugtalanság, görcsök, légzészavar/ vérnyomás emelkedés, szívritmus zavarok. 

Gyakori tipikus jelenségek a műtét után: 

A beavatkozás után tapasztalható minimális vérzés, amely 1-2 órán belül spontán megszűnik. Néhány 

órán keresztül meg orrdugulás lehetséges. A műtét után az orrváladék még napokig pörkösödhet. 

Ritkán előforduló mellékhatások a műtét után: 

Főleg fizikai megerőltetés hatására utánérzés léphet fel, amely orrtamponálásra szorulhat. Kisebb-

nagyobb összenövések is kialakulhatnak. 

Tudomásul veszem, hogy szakszerű gyógymód, kezelés esetén is felléphetnek előre nem várható 

szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják gyógyulásom. 

A műtét után átmeneti gyengeség, szédülékenység előfordulhat, ezért a mai napon pihenés ajánlott. 

Az orrváladék megkeményedhet, pörkösödés alakulhat ki. Ennek puhítására orrolaj használata 

javasolt. 

Egy hétig kímélő életmód, gyengébb orr fújás indokolt. Nagyobb fizikai terhelést, intenzív sportot két 

hétig nem vállalhat. 

Két hét múlva kontroll javasolt. 

Az orrlégzés javulását 3-4 hét múlva lehet várni. A rádifrekvenciás kezelés ismételhető. 

A fenti tájékoztatás alapos mérlegelése után beleegyezésemet adom, hogy a beavatkozást 

elvégezhessék. 


