
Betegtájékoztatás 

1. Általános tájékoztatás 

Kérjük, valamennyi OEP finanszírozott vizsgálathoz a beteg eredeti TAJ kártyáját kérjük bemutatni! 

Kérjük, valamennyi kontroll vizsgálathoz az előző vizsgálat képanyagát és leletét a páciens hozza 

magával. 

 

2. Betegtájékoztatás CT vizsgálathoz 

Mielőtt betegét beutalja Intézetünkbe, kérjük, hogy győződjön meg az alábbiakról: 

Van-e betegének: 

– Pajzsmirigy túlműködése? 

– Vesebetegsége (eGFR szint kisebb, mint 30) 

Amennyiben igen, akkor nem adhatunk kontrasztanyagot betegének. Előzetes laborvizsgálat minden 

esetben szükséges! 

– Asztmája, allergiája? 

– Szívbetegsége? 

– Cukorbetegsége? 

– Gyógyszerérzékenysége? Ha igen, milyen gyógyszerre? Kérjük írja le! 

– Fertőző betegsége? (pl. májgyulladás, AIDS) 

– Szedi-e betege az alábbi szerek valamelyikét? 

Adimet, Avandamet, Competact, Eucreas, Gluformin, Janumet, Maformin, Meforal, Meglucon, 

Merckformin, Metfogamma, Metformin 1A Pharma, Metformin Aurobindo, Metformin Bluefish, 

Metformin Mylan, Metrivin, Metrivin Xr, Metwin, Normaglyc, Stadamet, Velmetia, Adebit 

Ha igen, a vizsgálat előtt 48 órával ki kell hagynia a szer szedését! 

Kapott-e már betege korábban intravénás röntgen kontrasztanyagot? 

Ha igen, volt-e mellékhatása az intravénás röntgen kontrasztanyagnak? 

Ha igen, mi volt az? Kérjük írja le! 

Kezelik-e betegét más komoly megbetegedés miatt? Ha igen, kérjük, írja le, mi miatt! 

Nőbetegek esetében: 

– Terhes-e betege? 

– Szoptat-e betege? 

 

Kiegészítő betegtájékoztatás CT Colonoscopiához 

A vizsgálat sikeréhez fontos az alábbi előkészítés pontos betartása: 

A beteg a vizsgálatot megelőző nap reggelétől kerülje a rostos ételeket, déltől már ne egyen, csak 

átlátszó folyadékot fogyaszthat (pI. húsleves). Este egy tabletta fenolftaleint vegyen be. A vizsgálat 

napján már nem ehet, a vizsgálatot megelőző napon este az előzőleg megkapott port (ún. 

colonoscopiás só, mely hyperozmolaris hashajtó) három liter vízben oldva egy óra alatt igya meg. Az 

oldat hashajtó hatása gyorsan lezajlik, kb. 1-1,5 óra múlva a széklet már víztiszta. 



A vizsgálat során esetlegesen szükséges Buscopan injekció nem adható be az alábbi esetekben: 

– Kezeletlen glaukóma 

– Vizelet retentiot okozó prostata hyperplasia 

– Tachycardia (nyugalmi állapotban percenként 100 szívverés felett) 

– Myasthenia gravis 

– Buscopan allergia 

 

Kiegészítő betegtájékoztatás CT Enterographiahoz 

A betegnek, a vizsgálat előtt orális kontrasztanyagot is kell innia, ezért kérjük, hogy a páciens, az 

előjegyzett időponthoz képest, két órával korábban érkezzen intézményünkbe! 

A vizsgálat sikeréhez fontos az alábbi előkészítés pontos betartása: 

A beteg a vizsgálatot megelőző nap reggelétől kerülje a rostos ételeket, déltől már ne egyen, csak 

átlátszó folyadékot fogyaszthat (pI. húsleves). Este egy tabletta fenolftaleint vegyen be. A vizsgálat 

napján már nem ehet. 

 

3. Betegtájékoztató MR vizsgálathoz 

Mielőtt betegét beutalja Intézetünkbe, kérjük, hogy győződjön meg az alábbiakról: 

Van-e betegének: 

– Asztmája, allergiája, szénanáthája? 

– Vesebetegsége (kisebb, mint 30 eGFR szint) 

Amennyiben igen, akkor nem adhatunk kontrasztanyagot betegének. Előzetes laborvizsgálat minden 

esetben szükséges! 

– Szívbetegsége? 

– Cukorbetegsége? 

– Gyógyszerérzékenysége? Ha igen, milyen gyógyszerre? Kérjük, írja le! 

– Fertőző betegsége (pl. májgyulladás, AIDS)? 

Van-e betege testében? 

– Szívritmus szabályozó (pacemaker) Ha igen, betege MR vizsgálatra nem alkalmas! 

– Agyi- vagy aneurizma klip? Ha igen, csak akkor vizsgáljuk meg betegét, ha írásos szakvéleményt hoz 

arról, hogy a klip MR kompatibilis! 

– Műszem, beépített hallókészülék? 

– Lövedék, sörét, fémszilánk? Arcon (szem környékén) levő szilánk esetében a vizsgálatot nem 

végezzük el! 

– Szív műbillentyű, stent? Ha igen, csak akkor vizsgáljuk meg betegét, ha írásos szakvéleményt hoz 

arról, hogy a műbillentyű, stent MR kompatibilis! 

– Beépített izületi protézis, művégtag? 

– Ortopédiai fémanyag (csavar, lemez, szög, drót)? 

– Egyéb fémtárgy vagy fémanyag (pl. foghíd, fogkorona, piercing)? 



Kapott-e betege már korábban intravénás MR kontrasztanyagot? 

Volt-e mellékhatása az intravénás MR kontrasztanyagnak? 

Ha igen, mi volt az? Kérjük, írja le! 

Kezelik-e betegét más komoly megbetegedés miatt? 

Ha igen, kérjük, írja le, mi miatt! 

Nőbetegek: 

– Terhes-e betege? 

– Szoptat-e betege? 

 

Kiegészítő betegtájékoztatás MR Enterographiahoz 

A betegnek, a vizsgálat előtt orális kontrasztanyagot is kell innia, ezért kérjük, hogy a páciens, az 

előjegyzett időponthoz képest,  két órával korábban érkezzen Intézményünkbe! 

A vizsgálat sikeréhez fontos az alábbi előkészítés pontos betartása: 

A beteg a vizsgálatot megelőző nap reggelétől kerülje a rostos ételeket, déltől már ne egyen, csak 

átlátszó folyadékot fogyaszthat (pI. húsleves). Este egy tabletta fenolftaleint vegyen be. A vizsgálat 

napján már nem ehet. 

A vizsgálat során szükséges Buscopan injekció nem adható be az alábbi esetekben: 

– Kezeletlen glaukóma 

– Vizelet retentiot okozó prostata hyperplasia 

– Tachycardia (nyugalmi állapotban percenként 100 szívverés felett) 

– Myasthenia gravis 

– Buscopan allergia 

 

Betegtájékoztató emlő MR vizsgálathoz 

A vizsgálatra a beteg a korábban készült komplex emlővizsgálat eredményeit (ultrahang, 

mammographia, esetleges biopsia) kérjük hozza magával, mivel az emlő MR vizsgálat nem 

helyettesíti a komplex emlő vizsgálatot! 

Akut MR vizsgálat esetében 

Amennyiben a beteg nem kooperál, eszméletlen, kérjük írásos igazolást arról, hogy a beteg MR-ben 

vizsgálható: nincs a szervezetében pacemaker, esetleges aneurysma klip, műbillentyű, stent, illetve 

ha igen, ezek MR kompatibilisek, illetve szíveskedjék tájékoztatást adni az eGFR szintről (laborlelet). 

 


