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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT KONTRASZTANYAGOS ULTRAHANG VIZSGÁLATHOZ 

 
Alulírott Beteg 
neve:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Születési idő:…………………………………………TAJ száma:………………………………………………………… 
 
a Betegtájékoztató kontrasztanyagos ultrahang vizsgálathoz tárgyú formanyomtatvány 
elolvasását követően a beteg által feltett kérdések és orvosi válaszok: 
 Kérdés: 
 Válasz: 
 Kérdés: 
 Válasz: 
A beteg kérdést nem tett fel (kérjük „X”-el jelölni): □  
 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az ellátásommal kapcsolatos klinikai adatokat és képanyagot 
tudományos vagy oktatási célzattal –a személyes adataim letakarásával – felhasználhassák. 
Ezúton kijelentem, hogy a „Betegtájékoztató kontrasztanyagos ultrahang vizsgálat 
elvégzéséhez” belegyező nyilatkozatot megismerhettem, és azzal azonos tartalmú szóbeli 
tájékoztatás és fenti kérdéseimre a mindenben kielégítő választ kezelőorvostól megkaptam, 
melyet megértettem és tudomásul vettem. Kijelentem, hogy kellő idő állt rendelkezésemre 
ahhoz, hogy alábbi döntésemet a fentiek alapján, szabadon meghozzam. A kapott 
tájékoztatás alapján kellő mérlegelés után, minden kényszertől mentesen belegyezem, hogy 
rajtam ultrahang kontrasztanyag adásával járó vizsgálatot elvégezzék. 
A fentiek alapján nyilatkozom, hogy kontrasztanyagos ultrahang vizsgálathoz  
      

                                                   □ hozzájárulok, elvégzését kérem 

                □ nem járulok hozzá. 
       (a megfelelő részt kérjük „X”-el jelölni) 
 
Keltezés: Miskolc, 20…………………………………………… 
 
………………………………………………………….                        ….……………………………………………………… 
        tájékoztató orvos neve                nyilatkozó személy neve ** 

 

 

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

          tájékoztató orvos aláírása               nyilatkozó személy aláírása ** 

 
*Jogszabály szerint szellemi szintjének megfelelően a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes 
személyt is tájékoztatni kell egyészségügyi állapotáról. 

**Nyilatkozattételre jogosult személyek azok a közeli hozzátartozók, akik nem törvényes képviselők (nem 
gondnokok, szülők vagy gyámok), azonban a cselekvőképtelen beteg helyett jogosultak nyilatkozatot tenni. 



BETEGTÁJÉKOZTATÓ KONTRASZTANYAGOS ULTRAHANG VIZSGÁLAT VÉGZÉSÉHEZ 

Az Ön kezelőorvosai ultrahang kontrasztanyag (SonoVue) intravénás adásával egybekötött ultrahang vizsgálat elvégzését 
írták elő, melyre azért van szükség, hogy meghatározhassuk egy előzetesen felismert betegség természetét, vagy a más 
módszerekkel nem, vagy nehezen tisztázható betegség pontosabb meghatározása miatt. A betegség kezelésének korrekt 
megtervezéséhez is szükség lehet ultrahangos kontrasztanyag adására. 

Hogyan történik a vizsgálat? A vizsgálat során Ön valamelyik testrészét, véredényét (ereit) megvizsgálják ultrahanggal, mely 
során egy perifériás vénájába adják be a kontrasztanyagot. A SonoVue egy olyan több millió apró buborékot tartalmazó 
kontrasztanyag, amely megkönnyíti az orvos számára a vizsgált testrész vagy ér felismerését, illetve a rendellenességek 
észlelését. A SonoVue segítségével vizsgálhatóak a szívüregek, a nagy véredények, erek, valamint a legtöbb szerv 
szerkezete, erezettsége, vérellátása. A gyógyszer kizárólag diagnosztikus célra készült, azonban segítségével bizonyos 
terápiás eljárások-mint például a radiofrekvenciás kezelés (RFA), szelektív chemoembolisatio (TACE), angioplastica- 
eredményessége is jól feltérképezhető. 

Mellékhatások: Mint minden gyógyszer, így a SonoVue is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem  mindenkinél 
jelentkeznek. A SonoVue klinikai vizsgálatai során tapasztalt legtöbb mellékhatás enyhe vagy átmeneti volt. A 
leggyakrabban észlelt mellékhatások: fejfájás, zsibbadás, szédülés, furcsa íz érzése a szájban, kipirulás, torokirritáció, 
hányinger, viszketés, bőrkiütés, hátfájás, forróságérzet, mellkasi fájdalom vagy kellemetlen érzés a mellkasban, gyengeség, 
az injekció beadásának a helyén jelentkező helyi reakciók. Súlyos mellékhatások: arc, az ajkak, a száj vagy a garat 
feldagadása, amely nyelési vagy légzési nehézséget okozhat, bőrkiütés: csalánkiütés, a kezek, a lábak vagy a boka 
feldagadása. 

Ön nem kaphat SonoVuet-t, amennyiben az alábbi állapotok bármelyike fennáll Önnél: 
- ismert a kén-hexafluoriddal vagy a SonoVue más összetevőjével szembeni túlérzékenysége, 
- a közelmúltban akut koronária szindrómája vagy klinikailag instabil ischaemiás szívbetegsége volt, beleértve a kialakulóban 
lévő vagy zajló myocardialis infarctust, 
- az elmúlt 7 napon belül szívpanaszokat észlelt, 
- közelmúltbeli szív koszorúsér (coronaria) intervenciót végeztek vagy egyéb olyan tényezőt (például EKG,laboratóriumi vagy 
klinikai paraméterek rosszabbodása) találtak, melyek klinikai instabilitásra utalnak, 
- akut vagy III/IV típusú szívelégtelensége, súlyos ritmuszavara, ill. jobb-bal shuntje van, 
- beállítatlan magas vérnyomása van, 
-súlyos mértékben emelkedett a tüdőartériák nyomása (pulmonalis hipertóniája van), 
- felnőttkori légzési distressz szindrómában szenved. 
 
Terhesség és szoptatás: A SonoVue biztonságosságát és hatékonyságát nem igazolták terheseknél és szoptatóanyáknál, 
ezért a SonoVue terhesség és szoptatás alatt nem adható. a fejlődő magzatra várhatóan nem jelent veszélt, de ezirányú 
statisztikai adat nem áll rendelkezésünkre. Ha szoptat illetve ha terhes, vagy úgy gondolja, hogy terhes lehet, közölje 
feltétlenül orvosával.  
 
Gépjárművezetés: A SonoVue farmakokinetikai és farmakodinámiás tulajdonságai alapján várhatóan nincs vagy 
elhanyagolható a hatása a gépjárművezetéshez szükséges képességekre.  
 
Kezelés ideje alatt alkalmazott gyógyszerek:  A SonoVue és a leggyakrabban szedett kül9önböző gyógyszercsoportok között 
nem jeleztek kölcsönhatást. Mégis arra kérjük, hogy tájékoztassa kezelőiorvosát a jelenleg szedett gyógyszereiről, beleértve 
a vény nélkül kapható gyógyszereket is. 
 
A tájékoztató elolvasása után, a komplikáció mentes vizsgálat és a rizikótényezők kiszűrése érdekében kérjük 
válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
Szenved- véralvadási zavarban:                   Szed-e véralvadásra ható gyógyszert? (Syncumar, Aspirin, Astrix) 

□ nem  □ igen………………………….       □ nem  □ igen………………………….    
Allergiás-e valamire?     Hajlamos-e ájulásra vagy szenved-e nagy vérnyomás ingadozástól? 

□ nem  □ igen………………………….                      □ nem  □ igen………………………….    
Cukorbeteg-e?       Hepatitis vagy HIV fertőzése van-e? 

□ nem  □ igen………………………….                      □ nem  □ igen………………………….    
 
További információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján: http://ec.europa.eu/health/documents/community-
register/2004/200409278482/anx_hu.pdf 
 

A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.        

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2004/200409278482/anx_hu.pdf
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2004/200409278482/anx_hu.pdf

