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BETEGTÁJÉKOZTATÓ ANGIOGRÁFIÁS VIZSGÁLATHOZ 
 
 

Kedves Betegünk! 
Az eddig elvégzett vizsgálatok agyi, vagy gerinc érbetegségre utalnak. Betegségének további tisztázására, 
illetve a lehetséges gyógymód megválasztására katéteres érfestéses vizsgálat javasolt. E vizsgálat során 
valamelyik nagy ütőerét megszúrjuk, és ezen keresztül katétert vezetünk az agyat, illetve a gerincvelőt vérrel 
ellátó erek valamelyikébe, vagy mindegyikébe.  
A szúrás általában helyi érzéstelenítésben történik, és minimális fájdalommal jár, a katéter bevezetése nem 
okoz fájdalmat. 
A továbbiakban a vizsgálat során a katéteren keresztül az agyi, illetve a gerinc erekbe a röntgen képen 
látható, úgynevezett kontrasztanyagot fecskendezünk. Ez a befecskendezés kellemetlen melegség érzetet 
okozhat az adott ér által ellátott területben. A vizsgálat általában 25-30 percet vesz igénybe, amely idő alatt 
nyugodtan kell feküdni a vizsgáló asztalon. 
Természetesen, amint számos orvosi beavatkozás, úgy ez a vizsgálat is bizonyos kockázatokkal jár. Ezek 
között szerepel a befecskendezett kontrasztanyag által rendkívül ritkán okozott allergiás reakció. Az ütőér 
megszúrása esetén ugyancsak igen ritkán előfordulhat az érfal sérülése, a katéter vezetése kapcsán pedig 
történhet érfal sérülés, illetve előfordulhat, hogy a katéterről, vagy egyéb, a vizsgálat során használt 
eszközről kisebb vagy nagyobb vérrögök kerülnek a vérkeringésbe, és érelzáródást okoznak. Mindezen 
szövődmények előfordulása igen ritka, egyébként egészséges érrendszerű betegnél az ezrelék 
nagyságrendjében fordulnak elő. Az Ön számára legalkalmasabb gyógymódot azonban ezen kockázatok 
nélkül megválasztani nem tudjuk. Ezért javasoljuk, és kérjük, hogy amennyiben a fenti tájékoztatót elolvasta 
és megértette, úgy a vizsgálatba való beleegyezést szíveskedjék aláírni. 
Alternatív vizsgálati lehetőségek: 

Az idegrendszer ereinek képalkotó vizsgálatára mágneses rezonanciás, (MR), számítógépes rétegfelvétel 

(CT) és a fentiekben leírt katéteres érfestéses vizsgálat alkalmas. Ezek a módszerek különböző pontosságú 

információt biztosítanak az agy ill. gerinc ereiről. A katéteres érfestést csak abban az esetben választjuk, így 

az önében is, amikor más eljárás nem elégséges a legalkalmasabb kezelési mód megválasztására. 

 

Kérjük, hogy az érfestéses vizsgálatra a következő leleteket hozza magával: 
- APTI, Prothrombin (INR!) 
- Teljes vérkép 
- GFR + kreatinin 
- Teljes vizelet 

A fenti leletek elkészítésében kérjék Háziorvosuk segítségét. 
 
Kérjük, hogy a vizsgálatra éhgyomorral érkezzék, gyógyszereit vegye be, 24 óra itt tartózkodásra készüljön 
fel. 
 
 
           Dr. Szikora István 
      Angiographias Laboratórium Vezetője 
 
 
Fentieket megértettem, tudomásul vettem, igazolom, hogy a jelen írásbeli tájékoztatón túlmenően a 

személyre szóló, teljes körű tájékoztatást szóban megkaptam. 

 
 
Dátum: ………………………………..   ……………………………………….. 

aláírás 


