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RESZLETES TAJEKOZTATO A CT-VIZSGALATROL

ALTALANOS TUDNIVALOK
A .CT~ vizsgruat korszerii kepalkot6 diagnosztikai vizsgal6 m6dszer. A vizsgalat sonin a vizsga1ni
kivan.t teriileten, szerveken rontgensugar halad at, mel yet erzekel6 segitsegevel sia,tnit6gep
dolgoz fel. Errnek eredmeriyekent a szervekr61 keresztrrietszeti-kepeket kapunk., amit barmilyen
sikban atdolgoihaturtk. Amikor egy szerv miik0deser61, vagy a ~zervben lev6 elvaltozasr61
pontosabh kepet ken kapriunk, intravenas kontrasztanyag adasa sziikseges. Ai · eljaras
sugarterhelessel jar, de Qnt orvosa azert kiildte CT-vizsgcilatra, mert az On allapota
szempontjab61 az fgy nyert informaci6 fontosabb, mint a sugarterheles kockazata.

A vizsGALAT
MENETE:
.:
.
..
.·... ..,.: . ·'· .
... : -·.
,· . .
·.
:-·. .: . ·.
.
' .
A viZsgaJ.at fekvO helyietb¢n tOrtenik, fajdalon:unal nem jar~ A viisgaJ.at t~ljes ideje (esetleges
el6kesZitest kovet6en) 10-20 perc. A mellkas es a has vizsgcilatanal a karokat a fej fole ·kell tenni,
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hogy ne ok,oz.Zanak Il1iit<mneke~et (cirnyekokat): A leveheto ferri.targy~at(nyak.l~c; ftil9ey!ll6, c~.
kivehet6 fogsor stb.) keJ:juk levenni, mert ugyancsak miitelnieket .okozm* es ·• Tgy ~ar
ertekelhetedenne tehetik a vizSgaJ.atot. A vizsgruat elOtt 4 6raval ne egyen, ne igyon, .de
· rendsieresen szedett gy6gyszereit a vizsgruat el6tt keves vizzel vegye :be. Vizsgalat kozben nem
szabad mozogni; Egy-egy meresi sorozat 5-20 masociperc alalt -k:¢s.ztil .eL A mellkaSi. ~s : J:iasi
vizsgruatoknal erre az id6re a legzest vissza kell tartani, erre vizsgalat6t vegz6 operiitort61
·mikrofonon keresztill kap utasitcist. A hasi es a kismedencei vizsgalatolaial 1-1,5 liter vizet, vagy
higitott kontrasztanyagot kell meginnia a vizsgruat el6tt kb. 1-1,5 6ra.alatt. Erre azert van siukseg,
hogy a beleket a ~omyezetiiktol el lehe.ssen ·kiiloniteni, illetve a .- ~lfal ·vizsgcilhat6 legyen. A
vegbelfvastagl:;el vizSgcilatahoz sziikseg lehet a vegbellvastagbel feltoltesere (beontesre). Ilyen
vizsgalatok eseten.: elokeszitessaLegytitt- a vizsgruat teljes ideje 1,5 ora is lehet.

a

LEHETSEGES VESzELYE~ SzOVODMENYEK ES AZOK ELKER(JLESE,
ELHARiTAsA:
Rendszeresen szedett gy6gyszerei kozill bizonyos cukorbetegsegben alkalmazott gy6gyszerek
eseten j6d tartalmu kontrasztanyag nem adhat6, illetve kontrasztanyagos vizsgruatot kovet6en 2
(kett6) napig ezek az antidiabetikus gy6gyszerek nem szedhetok. . Ezeket a keszitmenyeket a
beleegyezo nyilatkozatban (elozo oldal) soroljuk fel. Kerjiik, ellenorizze!
·
Bizonyos vizsgalatoknru a szakmai ajcinlcisok intravenas kontrasztanyag adasat iljak el6. Ezt
legtobbszor a karvenan keresztiil jutta~uk a szervezetbe, rutalliban egy gep (injector) segitsegevel.
Kozben a testeben rovid ideig meleget, forr6sagot erezhet. Femes szajfz, esetleg hanyinger, ritkan
hanyas jelentkezhet. Az arra hajlamosaknru, a kontrasztanyag kijuthat az erpruyab61, feszit6 csip6
erzest okozva. Amennyiben ilyen el6fordul, kerjtik jelezze! Ez egyebkent karosodast nem okoz,
nyom nelki.il gy6gyul. A vegtag borogatasa javasolt.
Kontrasztanyag hllerzekenyseg (allergia): a kontrasztanyag olyan j6d tartalmu vegyiilet, amely az
erek abrazolasara es az egyes szervek, sz6vetek verkeringesenek vizsgcilatcira alkalmas. A
kontrasztanyaggal, mint bfumely gy6gyszerrel szemben tUlerzekenyseg fordulhat elo. A
rulerzekenyseg nem onmagara a j6dra, h~em a j6d es a vele osszekapcsolt molekula egylittesere,
azaz magara a vegyiiletre jelentkezhet. Eppen ezert tobb fajta kontrasztanyagot tartunk, hogy
. K:oraboEilJerg!aJa-es-eten-mas tfpusu anyagot tudjunk adni.
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A kontrasztanyag erzekenysegnek negy sulyossagi fokat kiilonboztetjiik meg:
Az elso harom sulyossagi fok fordul elo a leggyakrabban, ezek enyhe tili:ietek, gy6gyszeres
kezelest akar nem is igenyelnek vagy gy6gyszerrel j6i kezelhetok. Rendkivi.il ritkan azonban
elofordulhat a kontrasztanyaggal - mint barmely mas gy6gyszerrel szemben is - a legzes es
keringes osszeomlasaval jar6 mlerzekenysegi reakci6. Ennek kezelesere intenziv osztalyos
ellatas szUkseges es kimenetele extrem esetben halal lehet. Az . Ori biztonsaga erdekeben
azonban az esetleg fe1Iep6 kontrasztanyag ttilerzekenyseg kezelesehe4 sziikseges
gy6gyszereket, eszkozoket, valamint a sziikseges intenziv osztalyos hatteret }?iztositjuk. Hasi,
kismedencei CT-vizsgalatokhoz kontrasztanyag ivasra is sziikseg van a belek jobh rri,egitelese
es elkUlonitese celjab6l. Ez a kontrasztanyag hasmenestokozhat. KeijUk, ~zamoljon ezid!
Kontrasztanyag adasat kovet6en fogyasszon boven folyadekot, a koiitrasztal1yag ·. miel9bbi
kiiitiilese erdekeben, ha egyebkent betegsege miatt .nem kell folyadek megszoritast .
alkalmaznia.
·
Terhessegben csak sulyos betegseg gyanuja eseten vegezhet6 CT-vizsgalat, mivel a
rontge11sugarzas a magzatot karosftha~a. Amennyiben On szoptat, . j~vaso.lju}(, hogy .. a ·
kontrasz.tanyag adasat kovetoen ket napig ne szoptasson, a tejet fejje le, es ne adja gyenD.ek6~eki ··
Amennyiben tova1Jbi kerdese vari, forduljon a vizsgalatot vegzo asszisztenshez, V.agy a
vizsg~latot iranyit6 szakorvoshoz!
. ..
K,oszonjtik egyuttmiikodeset, jobbulast kivarmnk!
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