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BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BETEGBELEEGYEZŐ 
A LÉGCSŐ ÉS A HÖRGŐK MEREVCSÖVES TŰKRÖZÉSES VIZSGÁLATÁBA 

 
Tisztelt Betegünk! 

 
Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk felvilágosítani Önt a légutak tervezett tükrözéséről. Panaszai és az eddigi 
leletei alapján indokoltnak tartjuk a fenti vizsgálatot.  
 
A merevcsöves bronchoscopia során lehetőség van a hörgőkben elhelyezkedő szövetszaporulat 
eltávolitására. Merev bronchoscopos vizsgálatra ritkán kerül sor, gyakran kombinálják flexibilis 
bronchoscop használatával a perifériás légutak jobb áttekinthetősége, valamint szívás jobb 
kivitelezhetősége miatt. Leggyakrabban idegentest-eltávolítás, lézerkezelés, hörgőprotézis-beültetés 
céljából, esetleg vizsgálati szövődmény elhárítására. 
 
Vizsgálat menete: 
Általában altatásban végezzük a viszgálatot, relaxációval, vagy relaxáció nélkül. Az altatást altatóorvos 
végzi. Fekvő testhelyzetben, alátámasztott nyakkal végezzük a vizsgálatot. Intubáláskor, - ami a broncoscop 
légutakba juttatását jelenti - a gégefő megemelése után a hangszalagok vizsgálata történik, majd áthaladunk 
a hangrésen. A vizsgálat közben biztosítjuk a beteg lélegeztetését a bronchoscop erre a célra szolgáló 
nyílásán, keresztül. .A trachea és a főhörgök vizsgálata után végezhetjük a tervezett beavatkozást (stent, 
LASER, idegentest eltávolítás, elektrokauter, tágítás, merev tűaspiratio stb). 
 
Esetleges szövődmények: 

- az érzéstelenítő vagy nyugtató injekció iránti túlérzékenység, 
- nem kellő érzéstelenség esetén gégegörcs, 
- asztmásokon hirtelen nehézlégzés fellépése. 
- szövettani mintavétellel, idegentest vagy daganat eltávolítással járó kisebb vérzés (átlag minden 

5000 vizsgálatra esik 1 súlyosabb vérzés), 
- mellüregi levegőképződés, amelyet esetleg le kell szívni, 
- a gége, légcső és hörgők eszközös sérülései rendkívül ritkák, komolyabb következményekkel nem 

járnak. 
- az esetleges szív- keringési és légzési zavarokkal a beavatkozás előtti vizsgálatokkal ki lehet zárni, 

ill. ezek fennállásakor a beteget a vizsgálatra elő lehet készíteni. 
- a beavatkozás közben a légcső,a hörgők és a hangszalagok sérülése előfordulhat, vérzés 

jelentkezhet ,fogai sérülhetnek.  
- a potenciális szövődmények miatt intenzív osztályos vagy mellkassebészeti ellátás szükségessé 

válhat. 
 
Kérjük válaszoljon az alábbi kérdésekre 
 
Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről:   nem  igen 
Tud-e vérzékenységről:       nem   igen  
Szed-e véralvadást gátló gyógyszert:     nem   igen 
Van-e epilepsziája, zöldhályogja:      nem   igen 
Van-e szívbetegsége, beültetett szívritmusszabályozója:   nem   igen 



Fennáll-e terhesség:        nem   igen 
Átesett-e valamilyen műtéten:      nem   igen 
Ha igen, milyen operációt végeztek?  
     ________________________________________ 
Van-e egyéb említésre méltó betegsége:     nem   igen 
 
 
 
Figyelem! 

1. 24 órával a vizsgálat előtt dohányozni nem szabad! 
2. 12 órával a vizsgálat előtt enni, inni tilos! 
3. A gyógyszerbevételt előzőleg az orvossal meg kell beszélni! 
4. A vizsgálat után: 2 órán belül enni, inni, dohányozni nem szabad, a félrenyelés elkerülése 

érdekében. 
5. Átmeneti rekedtség, anyagvételt követően az első két napban a köpet vérnyomokat tartalmazhat. A 

kórházat csak az orvossal való egyeztetés után hagyja el. 
6. Kérdezzen meg bennünket, ha valamit nem értett volna meg! 

 
A fenti tájékoztató alapján felvilágosító beszélgetést folytatott velem, amelynek során minden engem 
érdeklő kérdést feltettem. 
 
Nincsenek további kérdéseim      igen   nem  
 
A javasolt vizsgálatba beleegyezem,     igen   nem  
 
A szükséges következményes és mellék-beavatkozásokhoz hozzájárulásomat adom. 
         igen   nem  
 
A beavatkozást elutasításából adódó esetleges egészségkárosodás veszélyeiről tájékoztatást kaptam 
         igen   nem  
 
Megjegyzés: 
 
Miskolc,  
 
...................................................... ...................................................... 
Kikérdező asszisztens aláírása   () 

vizsgálóorvos aláírása 
 
 
...................................................... ...................................................... 
beteg olvasható aláírása vagy a törvényes képviselő aláírása (1) 
 


