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IZOTÓP VIZSGÁLATI (NUKLEÁRIS DIAGNOSZTIKAI) 
BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt Betegünk! 

Önt kezelőorvosa - a velünk történt megbeszélés alapján - izotópos vizsgálatra 
utalta hozzánk. Ez olyan speciális vizsgálattípus, amelynek révén igen sok 
információt nyerhetünk a vizsgált szervekről, jelentősen segítve ezzel az Ön 
kezelőorvosát betegsége megállapításában és kezelése megtervezésében. 
 
Az izotópos vizsgálat során intravénás injekció vagy egyéb formában speciális 
izotópokat (radioaktív sugárzó anyagokat) adunk Önnek. Az ionizáló sugárzás 
szöveti károsító hatással rendelkezhet. Kérjük, hogy jelezze, ha terhes, vagy nem 
kizárt a terhesség lehetősége. 
 
Az alkalmazott anyagoknál túlérzékenységi reakció nem fordul elő, vizsgálataink 
kontrasztanyag túlérzékenység esetén is elvégezhetők. 
 
Az izotóp szervezetből történő kiürülését a fokozott folyadékfelvétel elősegíti, 
ezért célszerű a vizsgálat után, - illetve csontvizsgálat esetén a vizsgálatra való 
várakozás közben is - a szokottnál több folyadékot fogyasztani. Mindezt 
részletesen a beadást végző kolléga ismertetni fogja Önnel. 
 
Bár az alkalmazott izotóp a szervezetre nézve minimális kockázattal járhat, a 
fokozott biztonság érdekében a környezetükben élő 10 éven aluli gyermekeket és 
terhes anyákat a vizsgálat napján ne engedjék magukhoz közel. 
 
A különböző vizsgálatok várakozási ideje nem azonos, ezért a vizsgálatokat NEM 
ÉRKEZÉSI SORRENDBEN végezzük!  
 
Amennyiben további felvilágosítást igényel, kérjük forduljon a vizsgálatot végző 
szakasszisztenshez, vagy az orvoshoz. Amennyiben Önnek részletes 
felvilágosításra van szüksége, és nem Intézetünk területén tartózkodik, kérjük 
hívja a 06 46 515250 / 11728 telefonszámot munkanapokon 08-14 óra között. 
Amennyiben ezen felvilágosítás birtokában beleegyezik abba, hogy Önön, vagy 
kiskorú gyermekén, gondozottján az izotópos vizsgálatot elvégezzük, kérjük 
jelezze aláírásával az erre a célra készített nyilatkozaton. 
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IZOTÓP VIZSGÁLATI (NUKLEÁRIS DIAGNOSZTIKAI) 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 
Felvilágosítást kaptam a vizsgálat menetéről, esetleges kockázatáról.  
 
A felvilágosítást megértettem, a felmerülő kérdéseimre szóban választ kaptam.  
 
Az izotópos vizsgálatba beleegyezem, hozzájárulok, hogy intravénásan vagy 
egyéb módon radioaktív izotópot juttassanak szervezetembe, és tudomásul 
veszem, hogy a tervezett vizsgálat ionizáló sugárzás alkalmazásával történik. 
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