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 Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat Kontrasztanyag beadásával végzett MR (Mágneses 
Rezonancia) 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

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

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

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

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

Készült-e már régebben a most vizsgálandó testrészről/szervről MR 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

Van-e klausztrofóbiája (bezártsági érzése) (a megfelelő aláhúzandó):     igen, van                     nincs

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. 
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Tisztelt Páciensünk!

A kezelőorvosa javaslata vagy az Ön kérése alapján MR (mágneses rezonancia) vizsgálat fog történni, ezért ezúton 
szeretnénk tájékoztatni a vizsgálat általános menetéről, feltételeiről. Kérjük, figyelmesen olvassa végig a 
tájékoztatót és válaszoljon a feltett kérdésekre! Amennyiben kérdése, észrevétele van a vizsgálattal, a 
tájékoztatóval vagy a feltett kérdésekkel kapcsolatban, a vizsgálatot végző orvos vagy asszisztens válaszol!

Vizsgálat előtti teendők: Az MR modern képalkotó diagnosztikai eljárás, mely sugárterheléssel nem jár, 
biológiailag káros hatása a mai napig nem ismert. A vizsgálat során Önt mágneses térbe helyezzük, és 
nagyfrekvenciás rádióhullámok segítségével vizsgáljuk meg. A test adott részeiről számítógép segítségével 
képeket készítünk különböző síkokban. Azok az eszközök, amelyek mágnesezhető anyagot tartalmaznak, a 
mágneses térben a helyükről elmozdulhatnak sérülést okozva, vagy a vizsgálatot értékelhetetlenné tehetik. Ezért a 
vizsgálat során a testén nem lehet semmiféle fémtárgy; ékszereit, óráját vegye le, piercingjét (testékszerét) vegye 
ki, majd helyezze el az öltözőben. Kérjük, figyelmesen vizsgálja meg, hogy ruházatának van-e fém része: zipzár, 
gomb, csat, öv, merevítés, stb. Ügyeljen arra, hogy zsebében pénzérme, kulcs, egyéb fémtárgy ne maradjon, 
ezeket hagyja az öltözőben. Hasonlóan járjon el kivehető fogpótlásával és fém hajcsatjával is, valamint óráját, 
mágneskártyáját, mobiltelefonját szintén helyezze el az öltözőben, még a vizsgálóhelyiségbe való belépés előtt, 
mert az erős mágneses tér használhatatlanná teszi. Amennyiben az önnél lévő tárgy a vizsgálat során károsodik, 
vagy Önben kárt okoz, azért felelősséget nem vállalunk. Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy az öltözőben, 
illetve a központ területén hagyott értéktárgyaikért nem vállalunk felelősséget!

 A vizsgálat menete: Az MR vizsgálat várható időtartama 25-30 perc. A vizsgálatra az asszisztens szólítja. A 
vizsgálat fájdalommal nem jár, a vizsgálat ideje alatt Önnek nyugodtan, mozdulatlanul kell feküdnie az asszisztens 
által beállított testhelyzetben. Ha Ön tud arról, hogy bezártság érzése (klausztrofóbiája) van, akkor azt jelezze az 
asszisztensnek. A vizsgálat során Ön zakatolást, kopogó zörejt fog hallani, ez normális jelenség, ne zavarja Önt, 
feküdjön tovább lazán, nyugodtan. Ne mozogjon és lélegezzen egyenletesen. A vizsgálat teljes ideje alatt a 
vizsgálatot végző asszisztens látja és hallja Önt. Amennyiben úgy érzi, hogy nem bírja tovább a vizsgálatot, kérjük, 
ezt jelezze a vizsgálat megkezdése előtt megbeszéltek szerint (kézfeltartás vagy beszéd). Ebben az esetben a 
vizsgálatot azonnal felfüggesztjük.

Vizsgálat után: A vizsgálat végeztével asszisztensünk tájékoztatni fogja, hogy mikor és milyen módon kapja meg 
Ön vagy hozzátartozója a vizsgálati eredményt, leletet. 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 1997. évi XLVII. törvénynek [Eüak.] és a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendeletnek megfelelően a lelet felkerül az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerbe.

Cyclolux  oldatos injekció által okozott mellékhatások
Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél 
jelentkeznek. A beadást követően legalább fél órán keresztül megfigyelés alatt tartják Önt. A mellékhatások 
többsége azonnal vagy néha késleltetetten jelentkezik. Néhány mellékhatás a Cyclolux injekció beadását követően 
akár 7 nap múlva is jelentkezhet. Kevés az esélye annak, hogy a Cyclolux beadását követően Önnek allergiás 
reakciója lesz. Ezek súlyos reakciók is lehetnek, és sokkhoz is vezethetnek (életveszélyt okozó allergiás reakció). 
Némelyikük az első jele lehet a Cyclolux-ra adott válaszreakciónak, a sokknak. 

Azonnal tájékoztassa kezelőorvosát, a radiológust vagy az egészségügyi dolgozót, ha a következők valamelyikét 
tapasztalja: az arc, száj, torok duzzanata, amely nyelési vagy légzési nehézséget okozhat; a kezek vagy lábak 
duzzanata; enyhe szédülés (hipotónia); légzési nehézség; sípoló 
légzés; köhögés; viszketés; orrfolyás; tüsszögés; szemirritáció; csalánkiütés; bőrkiütés

Nagyon gyakori mellékhatások (10 kezelt betegből több, mint 1 esetén észlelhető): fejfájás; bizsergés

Gyakori mellékhatások (10 kezelt betegből kevesebb, mint 1 esetén észlelhető): melegségérzet, hidegérzet, 
és/vagy fájdalom az injekció beadásának helyén; hányinger (émelygés); hányás (hányást megelőző állapot); a bőr 
kipirosodása, viszketés, kiütés

Nem gyakori mellékhatások (100 kezelt betegből kevesebb, mint 1 esetén észlelhető): allergiás reakciók
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Ritka mellékhatások (1000 kezelt betegből kevesebb, mint 1 esetén észlelhető): ízérzési zavar; csalánkiütés, 
fokozott verítékezés

Nagyon ritka mellékhatások (10 000 betegből kevesebb, mint 1 esetén észlelhető): nyugtalanság, szorongás; 
kóma, görcsroham, szinkópe (rövid eszméletvesztés), ájulás (szédülés és közelgő ájulásérzés), szédülés, 
szaglászavar (a gyakran kellemetlen szagok érzékelésének zavara), remegés (tremor); kötőhártyagyulladás, 
szemvörösség, homályos látás, fokozott könnyelválasztás, szem duzzanata; szívmegállás, szapora vagy lassú 
szívverés, szabálytalan  szívverés, szívdobogásérzés, alacsony vagy magas vérnyomás, értágulás, sápadtság; 
légzésleállás, tüdőödéma, légzési nehézségek, összeszoruló torok érzése, mellkasi sípolás, orrdugulás, tüsszögés, 
köhögés, száraz torok; hasmenés, hasi fájdalom, fokozott nyálelválasztás; ekcéma; izom-összehúzódás, 
izomgyengeség, hátfájás; rossz közérzet, mellkasi fájdalom, mellkasi diszkomfort, láz, hidegrázás, arc duzzanata, 
fáradtság, az injekció helyén jelentkező diszkomfortérzés, az injekció helyén kialakuló reakció, az injekció helyén 
kialakuló duzzanat, a beadott készítmény a vérereken kívüli diffúziója, ami gyulladáshoz vezethet (vörösség és 
lokális fájdalom), vagy szövet elhalás és felszíni viszérgyulladás; csökkent oxigénszint a vérben.

A Cyclolux alkalmazásával összefüggésben bőrkeményedést okozó, a lágy szöveteket és a belső szerveket is érintő 
elváltozásról (nefrogén szisztémás fibrózis (NSF) számoltak be, a legtöbb ilyen eset olyan betegeknél fordult elő, 
akik a Cyclolux-szal egyidejűleg egyéb gadolínium-tartalmú kontrasztanyagokat is kaptak. Ha az MRI vizsgálatot 
követő hetekben a bőrének színében és/vagy vastagságában bárhol a testén változást tapasztal, tájékoztassa a 
radiológust, aki a vizsgálatot végezte.

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).  

Az MR 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 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 Medical 
Center” pendrive adathordozón.

Nagyon lényeges, hogy a vizsgálat kockázata kisebb, mint annak elmaradás esetén idejében fel nem derített 
betegségek okozta veszély. Kérjük, hogy saját és a személyzet biztonsága érdekében gondosan olvassa el és 
pontosan válaszolja meg az alábbi kérdéseket. 

1. Van-e az Ön szervezetében beültetett szívritmus szabályzó (pacemaker)?   Igen Nem
2. Van-e az Ön szívében fém műbillentyű (1985 előtti)?  Igen Nem
3. Van-e az Ön szervezetében fém implantátum (fül, szem, insulin pumpa, stb.)?  Igen Nem
4. Van-e az Ön szervezetében fém protézis, művégtag (nem MR kompatibilis)?  Igen Nem
5. Van-e az Ön szervezetében fém idegentest (lövedék, sörét, fémszilánk, stb.)?  Igen Nem
6. Volt-e Önnek fémrögzítéses csonttörése (nem ferromag. csavar, szög, drót, fémlap, lemez)?  Igen Nem
7. Van-e az Ön szervezetében fémes fogpótlás (foghíd, fogkorona)?  Igen Nem
8. Történt-e Önnél 3 hónapon belül érprotézis (stent beültetés)?  Igen Nem
9. Történt-e Önnél agyi ér műtét (nem MR kompatibilis fém klip beültetés)?  Igen Nem
10. Tud-e kontrasztanyag allergiáról, fémallergiáról?  Igen Nem
11. Van-e Önnek bármilyen allergiás betegsége, gyógyszerérzékenysége?  Igen Nem
12. Van-e zöldhályogja?  Igen Nem
13. Van-e Önnek cukorbetegsége?  Igen Nem
            Ha igen, milyen gyógyszereket szed rá? ___________________________________________________    
14. Van-e Önnek vesebetegsége, veseelégtelensége?  Igen Nem
15. Van-e Önnek fertőző betegsége (pl. AIDS, májgyulladás, stb.)?  Igen Nem
16. Van-e Önnek bármilyen allergiás betegsége, gyógyszerérzékenysége?  Igen Nem
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17. Van-e Önnek magas vérnyomása?  Igen Nem
18. Van-e/volt-e  Önnek szívbetegsége, szívritmuszavara, szívinfarktusa?  Igen Nem
19. Van-e Önnek vérzékenysége?  Igen Nem
20. Van-e Önnek tüdőasztmája, allergiája?  Igen Nem
21. Van-e Önnek májbetegsége?   Igen Nem
22. Van-e Önnek epilepsziája?   Igen Nem
23. Használ-e Ön neurostimulátort?   Igen Nem
24. Használ-e Ön inzulinpumpát?  Igen Nem
25. Amennyiben kapott már MR kontrasztanyagot, volt-e allergiás reakciója?  Igen Nem
26. Nőbetegek:  Van-e fennálló terhességről tudomása?  Igen Nem
            Ha igen, hányadik hétben jár?_____________    
27. Nőbetegek: Jelenleg szoptat-e Ön?   Igen  Nem

FONTOS! Amennyiben Ön nem szakorvosi javaslatra kéri a vizsgálatot, javasoljuk, hogy a vizsgálat előtt, de az 
elvégzett vizsgálati leletekkel mindenféleképpen, a panaszainak és tüneteinek megfelelően vegyen részt 
szakorvosi vizsgálaton. Az elvégzett MR-vizsgálat nem helyettesíti a megfelelő szakorvosi vizsgálatot és az ennek 
megfelelő célirányos kivizsgálást és kezelést. Kérjük, ne Ön végezze az MR-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 lelet eredményével kapcsolatban a személyzet semmilyen felvilágosítást nem adhat, ez a 
kezelőorvos feladata. 
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 az MR vizsgálat elvégzését.

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

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgálat klausztrofóbia (bezártságtól való félelem ) miatt meghiúsul, a
vizsgálat díjának 50%-át meg kell téríteni.

Az MR vizsgálat elvégzéséhez az intravénás kontrasztanyag beadásához az Ön hozzájárulása 
szükséges. A fentiek alapján és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak ismeretében kérem az MR 
vizsgálat elvégzését magamon, illetve a törvényes képviseletem alatt álló páciensen.

A kontrasztanyag intravénás beadásába beleegyezem.                    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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