
Újbuda Medical Center
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128

+36 1 550 7 550

 Adatlap és beleegyező nyilatkozat kontrasztanyag beadásával végzett CT vizsgálathoz

KÉRJÜK ELOLVASNI, A MEGLÉVŐ ADATOK ELLENŐRIZNI ÉS A HIÁNYZÓ ADATOKAT NYOMTATOTT 
BETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

Név:1  TAJ: 
Születési neve: 
Lakcím (irányítószámmal): 
Telefonszám: 
E-mail cím (ide fogjuk elküldeni a leletet):2 
Születési hely, idő: 
Anyja születési neve:
Páciens törvényes képviselőjének neve, címe:3

Testsúly: ......... kg     Testmagasság ............. cm

Vizsgálandó testrész/testtájék/szerv: ……………………….…………………......................………………...…....

Panaszok, vizsgálat indoka: ………………………………………...............………………………...........…...........

……………………………………………………………………….....……................………...........………...……..

Vizsgálatot kérő intézmény és orvos neve: ……………………….............……………………............……….…...

Készült-e már régebben a most vizsgálandó testrészről/szervről CT vizsgálat?:  

                         igen, ideje: ...........................            nem

Ha igen, elhozta magával a régebbi vizsgálati anyagot?        igen              nem

Ha igen, kér összehasonlítást az előző vizsgálat eredményével (csak hozott képi anyag esetében 
lehetséges)?             igen              nem

Beleegyezem, hogy értesítsenek a további szolgáltatásaikról,  kedvezményeikről, ajánlataikról (a 
megfelelő aláhúzandó):              IGEN                 NEM

Kérem a következő csatorna mellőzését:   telefon       email           posta (megfelelő csatorna aláhúzandó)

Kérem, hogy részemre a vizsgálat szöveges szakorvosi értékelését (lelet) 4 EMAILBEN      vagy      
 POSTAI ÚTON  küldjék meg (a megfelelő aláhúzandó)

_____________________________________________________

[1] Személyes adatai megadása kötelező. Ezen adatok nélkül nincs lehetőségünk szolgáltatást nyújtani Önnek. Kérjük, hogy megadott adatait személyi igazolványa, 
lakcímkártyája és TAJ kártyája bemutatásával is igazolja munkatársunk felé.
[2] Nem az Európai Unión belüli e-mail szolgáltató (pl. Yandex) használatával az Ön adatai kikerülnek az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatálya alól. Ilyen 
cím megadása esetén Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatait erre a címre továbbítsuk.
[3] Amennyiben a páciens kiskorú (18 éven aluli) vagy gondnokság alatt áll.
[4] Kérjük aláhúzással jelölje, ha kéri a lelet e-mailben vagy postán történő megküldését. A leletet választása alapján a nyomtatványon megadott e-mailcímre, vagy 
lakóhelyére fogjuk küldeni. Kérjük olyan címet (e-mail cím és lakóhely címe) adjon meg, amelyen biztosított, hogy jogosulatlan személy a lelet tartalmát nem ismerheti meg. 
A lelet jogosulatlan személy általi megismeréséért – amennyiben Ön kérte a lelet e-mailben vagy postai úton való közlését - nem vállalunk felelősséget. Postai úton történő 
leletküldést központunk külön térítési díj ellenében vállal, melyről kérjük tájékozódjon munkatársainknál.

1 / 5



Tisztelt Páciensünk!
Kezelőorvosa röntgensugár alkalmazásával történő CT vizsgálatra utalta Önt intézetünkbe. A vizsgálatot csak akkor 
érdemes elvégezni, ha érdemi információ várható. Terhesség esetén a vizsgálat, csak akut, életet veszélyeztető 
betegség gyanúja esetén végezhető el. A vizsgálat alatt az operátor által beállított testhelyzetben mozdulatlanul 
kell feküdni. A betegségek pontosabb megállapítása érdekében ezen vizsgálat kapcsán jódtartalmú kontrasztanyag 
intravénás befecskendezésére lehet szükség.

Az intravénás kontrasztanyagok alkalmazása során mellékhatások léphetnek fel. Tájékoztatnunk kell Önt az alábbi 
lehetséges mellékhatásokról.
A Scanlux oldatos injekció által okozott mellékhatások a beadás módjától függenek. Az egyes beadási módokkal 
összefüggő reakciók gyakoriságát az alábbiak szerint lehet osztályozni:

A nemkívánatos mellékhatások gyakoriságának jelzésére a szövegben a "gyakori", "nem túl gyakori" és "ritka" 
fogalmakat használják, melyek a következőket jelentik:
Gyakori: 100 kezelt beteg közül 1-10 esetben fordulhat elő.
Nem gyakori: 1000 kezelt beteg közül 1-10 esetben fordulhat elő.
Ritka: 10 000 kezelt beteg közül 1-10 esetben fordulhat elő.

Érpályába juttatott készítmény által esetleg kiváltott reakciók
A röntgen kontrasztanyagok alkalmazásakor esetleg előforduló mellékhatások rendszerint enyhe, illetve közepesen 
erős tünetekkel járnak, és csupán átmeneti jellegűek. Ennek ellenére súlyos, és az életet közvetlenül veszélyeztető 
reakciókról, sőt halálesetekről is vannak beszámolók.
A leggyakoribb reakciók a hányinger, hányás, fájdalomérzet és az egész testet elöntő melegség érzés.

Allergiás reakciók
Az arc, az ajkak, a nyelv vagy a torok enyhe duzzanata, kötőhártya-gyulladás, köhögés, viszketés, orrfolyás, 
tüsszögés és bőrkiütések gyakran jelzett tünetek. Ezek a reakciók - amelyek a beadott szer mennyiségtől és a 
beadás módjától függetlenül fordulnak elő - gyakran az első jelei egy súlyos allergiás reakciónak. Sürgős 
beavatkozást követelő súlyos reakciók is felléphetnek - rendszerint alacsony vérnyomással, gyors szívveréssel, 
légzési nehézséggel, nyugtalansággal, zavartsággal és elkékülő ajkakkal járnak -, melyek esetleg 
eszméletvesztéshez is vezethetnek. Ritkán előfordulhat alacsony vérnyomás, légzési nehézség és a 
gégenyálkahártya duzzanata. A kontrasztanyagok beadása után hosszú idő elteltével jelentkező ún. késleltetett 
reakciók ritkák.

A szervezet egészére gyakorolt hatás
A hőérzet és a fejfájás gyakori kísérő tünetek. Az általános rosszullét, hidegrázás vagy izzadás, szédülés és ájulás 
nem túl gyakori tünet. Ugyan ritkán, de előfordulhat a testhőmérséklet megváltozása és a nyálmirigy duzzanata.

Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek
Az átmeneti légzési zavarok, légzési nehézségek és köhögés gyakorta előfordulnak. A légzésbénulás, illetve 
folyadék felszaporodása a tüdőben ritka reakciónak számít.

Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek
A szívritmus- és a vérnyomás átmeneti zavarai, illetve a szív funkciózavarai, valamint a szívroham ritka 
mellékhatásnak számítanak.

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek
A hányinger, hányás gyakori reakciónak számít, az íz-érzés zavara nem túl gyakori, míg a gyomorfájdalom a ritka 
kategóriába tartozik.

Idegrendszeri betegségek és tünetek
Idegrendszerrel kapcsolatos átmeneti panaszok közé tartozik pl.: a nem túl gyakori szédülés és fejfájás; míg a 
nyugtalanság vagy zavartság, az emlékezet-kiesés, beszéd-, látás-, hallás-zavarok, görcsök, remegés, 
mozgásképtelenséget (paralízis) okozó gyengeség, fényérzékenység, átmeneti vakság, kóma és aluszékonyság a 
ritkán jelentkező események közé sorolhatók. Ritka esetben előfordult már bizonyos agyterületek károsodása is, 
melyeket az agy vérellátási zavara okozott.

2 / 5



 

Vese- és húgyúti betegségek és tünetek 
Ritkán előfordulhat vesebetegség kialakulása.

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei
Az arc, az ajkak, a száj, a nyelv, illetve a garat enyhe duzzanata, bőrpír, bőrkiütés, viszketés és bőrvörösség 
gyakran megfigyelhető. Súlyos elváltozások - mint pl. fájdalom, bőrvörösödés, nagy kiterjedésű hólyagok, hámló 
bőr-felület - ritkán ugyan, de kialakulhatnak.

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók
Helyi fájdalomérzet előfordulhat különösen akkor, ha a kontrasztanyag a befecskendezés során az érpálya körüli 
térbe is kerül. A környező szövetek duzzanata ugyancsak lehetséges. Ezek a tünetek rendszerint minden utóhatás 
nélkül elmúlnak. Mindazonáltal nagyon ritka esetként leírtak már bőrpírral és melegségérzettel együtt járó 
fájdalmas állapotokat, sőt szövetelhalást is. Az ér lefutása mentén megjelenő pirosság, illetve a véna elzáródása 
ritkán előfordulhat.

Allergiás reakciók
A szisztémás allergiaszerű reakciók ritkák, és ráadásul enyhe lefolyásúak, leginkább bőrtünetként jelentkeznek. 
Mindazonáltal a súlyos allergiás reakciók lehetősége nem zárható ki teljesen.

Amennyiben kontrasztanyag érzékenységről, korábbi allergiás reakcióról, pajzsmirigybetegségről 
tudomása van, illetve, ha cukorbetegségére bizonyos gyógyszereket szed, kérjük tájékoztasson 
bennünket, mert ezekben az esetekben a kockázati tényező növekszik.

Kontrasztanyag érzékenységéről, korábbi allergiás reakcióról, pajzsmirigy betegségről : Nincs 
tudomásom  / Tudomásom van  ( a megfelelő szövegrész aláhúzandó),

arról szóban részletesen tájékoztattam a vizsgálatot végző orvost / asszisztenst.

Nagyon lényeges, hogy a vizsgálat kockázata kisebb, mint annak elmaradás esetén idejében fel nem derített 
betegségek okozta veszély. Az intravénás kontrasztanyag beadásához az Ön írásos beleegyezése szükséges. Az 
alábbi kérdésekre adott válaszaival csökkenti a CT vizsgálat kockázatait, ezért kérjük szíves válaszát:

 

1. Korábbi CT vizsgálat során kapott-e már intravénás kontrasztanyagot? Igen Nem
2. A korábbi kontrasztanyagos vizsgálat során tapasztalt-e mellékhatást?
Ha igen, írja le: ___________________________________________ Igen Nem

3. Van-e Önnek vesebetegsége? Igen Nem
4. Részesül-e Ön dialízisben? Igen Nem
5. Van-e Önnek cukorbetegsége?
Milyen gyógyszert szed rá? __________________________________ Igen Nem

6. Ha Ön cukorbeteg és vesefunkciója csökkent beszedte-e a vizsgálat előtt közvetlenül a 
következő gyógyszerek valamelyikét: Adimet, Adebit, Meglucon, Metformin, Maformin, 
Metrionin, Metrivin, Stadamet, Mercformin, Meforal, Gluformin, Metfogamma, 
Avanadamet, Eucreas? 

Igen Nem

7. Van-e Önnek pajzsmirigy betegsége? Igen Nem
8. Tud-e valamilyen fertőző betegségről (hepatisis, AIDS, tbc, multiresistens kórokozók, 
stb.)? Igen Nem

9. Van-e Önnek bármilyen allergiás betegsége, gyógyszerérzékenysége? Igen Nem
10. Nőbetegek: Van-e Önnek fennálló terhessége?    Igen Nem
11. Nőbetegek: Jelenleg Szoptat-e Ön? Igen Nem

 

A vizsgálat előtt teendő:
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A koponya, a mellkas és a gerinc vizsgálatánál speciális előkészületre nincs szükség, ám néhány előírást be kell
tartani. A vizsgálatra éhgyomorral érkezni, mert a kontrasztanyag hányingert okozhat. A CT vizsgálatok teljes ideje
(esetleges előkészítést követően) általában 10-60 perc. A kontrasztanyagos vizsgálatot követően 20 percet még a
váróban kell töltenie, hogy az esetlegesen fellépő kontrasztanyag okozta mellékhatásokat felismerjük és
amennyiben szükséges, a megfelelő gyógyszeres kezelést megkezdhessük. A vizsgálat fekvő helyzetben történik,
fájdalommal nem jár. A mellkas és a has vizsgálatánál a karokat a fej mellé kell vízszintesen kinyújtani, hogy ne
okozzanak műtermékeket. A levehető fém tárgyakat (nyaklánc, fülbevaló, csat, kivehető fogsor stb.) kérjük levenni,
mert ugyancsak műterméket okoznak és így akár értékelhetetlenné tehetik a vizsgálatot. A vizsgálat előtt 2 órával
ne egyen, de kérjük, hogy vizet bőven fogyasszon! Rendszeresen szedett gyógyszereit vizsgálat előtt vízzel vegye
be. Vizsgálat közben nem szabad mozogni. Egy-egy mérési sorozat 5-30 másodperc alatt készül el. A mellkasi és
hasi vizsgálatoknál erre az időre a légzést vissza kell tartani, erre a vizsgálatot végző operátortól mikrofonon
keresztül kap utasítást. A hasi és a kismedencei vizsgálatoknál 1-1,5 l vizet, vagy higított kontrasztanyagot kell
meginnia a vizsgálat előtt kb. 1-1,5 óra alatt. Erre azért van szükség, hogy a beleket a környezetüktől el lehessen
különíteni, illetve a bélfal vizsgálható legyen. Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy az öltözőben, illetve a 
központ területén hagyott értéktárgyaikért nem vállalunk felelősséget!

 A vizsgálat menete:
A vizsgálatot egy Hitachi Supria készülékkel végezzük. A vizsgálatot megelőzően a vizsgálatot végző kollégánk
részletes tájékoztatást ad a vizsgálat menetéről. A CT-vizsgáló berendezés működése során egy fekvő felület végez
ki- és becsúszó mozgást egy széles gyűrűben. A vizsgálandó testrészen átbocsátott röntgensugár segítségével a
CT készülék bonyolult számítógépe részlet gazdag képet alkot a vizsgált testrészéről A felvétel készítése közben
önnek mozdulatlanul kell feküdnie, míg munkatársunk egy hangszórón keresztül ad instrukciókat – például a
levegővételre, vagy a nyelés visszatartására vonatkozóan. A CT-vizsgálatok kéréstől függően készülhetnek natívan,
azaz kontrasztanyag beadása nélkül, vagy kontrasztanyag alkalmazásával. Az esetek nagy részében először
kontrasztanyag nélküli natív sorozat készül, majd ezután következhet az intravénás kontrasztanyag beadása, és
ugyanarról a régióról ismételt sorozat készítése. Hasi, kismedencei vizsgálatok esetén kérjük minden esetben
éhgyomorra érkezzen. A kontrasztanyag beadásához kollégánk könyökhajlatba vagy kézfejbe véna szúrást
követően egy kanült helyez be, amin keresztül az injektor (kontrasztanyag adagoló készülék) a kontrasztanyagot
egy megadott sebességgel az érpályába juttatja. 

Vizsgálat után:  Kérjük, a vizsgálatról készült leletet és CD-t saját érdekében őrizze meg és egy esetleges újabb
vizsgálatnál feltétlenül vigye magával. A lelet elkészítését követően a lelet a 1997. évi XLVII. törvénynek [Eüak.] és
a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendeletnek megfelelően felkerül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
rendszerbe.

FONTOS! CT vizsgálat jogszabályi előírás alapján kizárólag a beutaló orvos javaslata alapján végezhető. Javasoljuk,
hogy a vizsgálat előtt, de az elvégzett vizsgálati leletekkel mindenféleképpen, a panaszainak és tüneteinek
megfelelően vegyen részt szakorvosi vizsgálaton. Az elvégzett CT vizsgálat nem helyettesíti a megfelelő szakorvosi
vizsgálatot és az ennek megfelelő célirányos kivizsgálást és kezelést. Kérjük, ne Ön végezze a CT lelet értékelését
és értelmezését (internet, ismerősök, stb.), bízza ezt szakemberre. Központunk nem tehető felelőssé páciensünk
vizsgálatra vonatkozó szakszerűtlen utasításából eredő mindazon kárért, ha a páciens olyan testrész, régió
vizsgálatát kéri, amely nem egyezik meg a panaszokat szakmailag ténylegesen magyarázó elváltozások
kimutatására szükséges vizsgálati régióval vagy vizsgálattal.

A CT vizsgálathoz szükséges, valamint a vizsgálat során esetlegesen keletkező személyes és egészségügyi adatait
a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A páciens és képviselője személyes adatai kezeléséről szóló
adatkezelési tájékoztató elérhető az Újbuda Medical Center recepcióján nyomtatott formában, valamint a 
https://ujbudamedical.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/ weboldalon.

A vizsgálat ára tartalmazza az elvégzett vizsgálatot, 1 db CD lemezt a képanyaggal, melyet a vizsgálat után
azonnal odaadunk, illetve a szöveges radiológiai szakorvosi értékelést, melyet a megbeszélt időpontig a kívánt
módon eljuttatunk az Ön részére (e-mail, posta, személyes átvétel). 
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A vizsgálat ára NEM tartalmazza a lelettel kapcsolatos radiológiai szakorvosi konzultációt és felvilágosítást. Ezt
külön térítési díj ellenében kérheti. Külön térítési díj ellenében kérhető a képanyag kiadása „Újbuda MedicalCenter”
pendrive adathordozón.

A szóbeli tájékoztatás során megválaszoltak részemre minden, engem foglalkoztató kérdést. A vizsgálatra
vonatkozó részletes tájékoztatást megértettem és elegendő gondolkodási idő után elfogadom, a vizsgálat során,
vagy annak következtében kialakult vagy fellépő szövődményeket, mellékhatásokat megismerve, azok tudatában,
azok kockázatában, azok kockázatát vállalva jelen belegyező nyilatkozat útján kifejezetten kérem a CT vizsgálat
elvégzését.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

A CT vizsgálat elvégzéséhez és az intravénás kontrasztanyag beadásához az Ön hozzájárulása 
szükséges. A fentiek alapján és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak ismeretében kérem a CT 
vizsgálat elvégzését magamon, illetve az általam képviselt személyen.

A kontrasztanyag intravénás beadásába beleegyezem. (a megfelelő aláhúzandó)                  IGEN          
          NEM

Törvényes képviselő nyilatkozata:
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a páciens törvényes képviselője vagyok, törvényes
képviseleti jogom nem korlátozott, jogosult vagyok a páciens egészségügyi ellátása körében önállóan nyilatkozatot
tenni. Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben nyújtott tájékoztatást a páciens egészségügyi ellátására
vonatkozóan megértettem, és azt vele közlöm.

 

Budapest,  .........................................................

                                                                                        ..............................................................

                                                                                       páciens vagy törvényes képviselő aláírása
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