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A felso emesztotraktus tiikrozese /oesophago-gastro-duodenoscopia/ 

Kedves Beteg! 

Panaszai alapjan es a lehetseges k6ros elvaltozasok megelozese erdekeben kezelc5orvosa 
kivanatosnak tartja 6nnel a nyel6cs6-gyomor-nyombel endoscopos vizsgalatat (tiikrozeset). A 
tajekoztatoban felvilagositjuk a vizsgiilat m6djar6l, jelentoseg6r6l es esetleges szov6dmenyeiriil. 

.A vizsgidat 
Ez a vizsgalat lehet6ve teszi, hogy az orvos felismerjen minden rendellenesseget a nye16cs6-gyomor· 
uyombelben es szilkseg eseten szovetminbit vegyen (semmilyen kellemetlenseget nem okoz). 
Bizonyos gy6gyit6 beavatkozasok is elvegezhetok, igy pld. verzescsillapitas, polypok, idegen testek 
eltavolftasa stb. 
Az 6n gyomra fir~s kell hogy legyen, ezert a vizsgatatot megelozo este 10 6ra utan nem fogyaszthat 
semmit. A kiveheto fogsort a vizsgalat elott el kell tavolftani. SZfikseg eseten "nyugtat6" injekci6t 
kap(hat). 

A vizsgalat alatt a bal oldalan fekszik kenyelmes testhelyzetben (terdek felhuzva, bal kar a test 
mOgOtt, fej elore biccentve a mellkas iranyaba). Fogait, valamint a miiszert harapasgatl6 (pipa.) vedi, 
melyet a vizsgalat ideje alatt fogaval. ill. inyevel tart. A garat helyi erzestelenitese utan egy v ekony, 
hajlekony optikai miiszert (endoscopot) vezetilnk a szajon es a garaton keresztiil a nyelocsobe, majd a 
gyomron keresztiil a nyombelbe. A vizsgalat nem zavarja legzeset es nem jar fijdalommal. 
A gyomorban enyhe feszito erzes lehetseges, mely a lat6terhez szilksege levego befiljisa okoz 
( a lev ego a vizsgalat utin bofogessel tavozik) . 
A vizsgalat alatt az On teendoje bogy szep 
nyugodtan az orran keresztiil vagy a "pipa tt· 

mellett j6 melyeket lelegezzen. A szajb6l a 
valadekot a ((pipa" mellett ki lehet csorgatni. A 
vizsgalat ideje alatt beszelni, hangot kiadni nem 
ajanlott. Esetleges kerdeseit a vizsgalatot 
kovetoen kezeloorvosanak felteheti . 
A vizsgalat ideje 3 es 10 perc kozott valtozik. 

Lehetseges sziivodn:tenyek: 
Teljes kockazatmentes eljirist egy orvos sem 
igerhet. A szovetminta vetele rovid ideig tart6, 
minimalis es magat61 megsruno verzessel jarhat. 
A garat helyi erzestelenitesere alkalmazott 
gy6gyszer (Lidocain spray), valamint az esetleges 
"nyugtat6-flj dalomcsillapit6" iilj ekci6 iranti 
tillerzekenyseg, vagy nagyobb · v6rzes, mfiszer 
okozta s6rul6s lehetosege minimilis (kevesebb, 
mint 1:10.000 vizsgilatra). 
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A lehetseges l<.oclcizatol\. csokkentese erdekeben kearjiik, bogy feleljen az alabbi 
kerdesekrei . 
i . Tud-e verzekenysegi hajlamr6l? 1gen nem 

Z. Tud-e valamilyen gy6gyszer iranti tulerzekenysegrol (pld. erzestelenito , rryugtato injectio stb. .)? 
1gen 

Ha igen : ----------------- - - -------- - - ---

1. Fenn ali-e terhesseg 6nnel? 1gen 

nem 

nem 

-l . Szenved-e idtilt (kronikus) meghetegedesben? (pld. epilepsia , zoldhalyog, magas vernyomas , 
cukorbetegseg stb.) tgen nem 
Ha igen: 

.5 . Veralvadast gatlo szert, mint pl. Syncumar, vagy szalicilatot szed-e? 
igen nem 

6. Van-e beilltetett szivritmus szabalyoz6ja (pace-maker)? tgen nem 

Magatartis a vizsgalatutan 
Ha nyugtato injekci6t kapott, akkor reakciokeszsegenek csokkentese miatt a vizsgalat napjfm 
jarmfivet nem vezethet. Ha nem k6rhazban fekvo beteg, gondoskodjon kiserorol. A vizsgalat utan 2 
6niig nem etkezhet, amig teljesen vissza nem ter nyelesi reflexe. 
A vizsgalat soran keletkezett puffadas rovid idon beliil elmulik. 
FIGYELMEZTESSE az endoscopia orvoslit, kesobb osztalyos, vagy kezelo orvosat, ha barmilyen 
faj?almat, gorcst'St erezne, fekete szekletet eszlelne, vagy hanyna, s hanyadeka vert tartalmazna. 
KERDEZZEN MINKET, ha valamit nero ertett meg, ha a vizsgalatr6l, vagy a fent emlitett 
szovodmenyekrol tobbet kfvan megtudni. Szivesen a dunk felvilagositast. 

A beteg nyilatkozata a tajekoztato elolvasasa, vagy felvilagosito beszelgetes utan. 
Kezeloorvosom a tlijekoztatoban levo utasftasok alapjan velem mindent megbeszelt, kerdeseimre 
valaszt adott. Nines tobb kerdesem. 

A javasolt vizsgalatba beleegyezem nem egyezem bele 

Elutasitasom lehetseges hatninyair6l a vizsgalattal kapcsolatban felvilagositast kaptani. 

Datum: 

a beteg alairasa az orvos alairasa 

Ha a vizsgalat utan barmilyen kerdese maradt, telefonon, vagy szemelyesen felteheti kerdeseit az 
endoscopia orvosainak, vagy asszisztenseinek betfotol pentekig reggel 8 es du. 4 ora kozott. Egyeb 
idoben a k6rhaz belgyogyaszati osztalyan jelentkezzek, hogy a vizsgalatot vegzo orvost ertesithessek. 
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