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Betegtájékoztató 

 
Rosszindulatú vastagbélszűkület kezelése öntáguló 

fémstenttel 
 
Mi az öntáguló fémstent? 
A stent egy speciális fémötvözetből alkotott cső, ami néhány mm-es hengerré van összeszorítva, és 
felengedést követően a fémötvözet rugalmasságánál fogva 20–25 mm átmérőjűre tágul fel. A felengedés 
előtti kis átmérő révén a vastagbélben kialakult szűkületen könnyen átvezethető, majd megfelelő 
helyzetben kinyitást követően a szűkületet feltágítja és hosszabb ideig nyitva tartja.  Öntáguló fémstenttel 
kezelhető a teljes vagy részleges vastagbélelzáródás abban az esetben, ha a sebészeti beavatkozás 
ellenjavallt a rossz általános állapot vagy az előrehaladott daganat miatt. Műthető daganatos 
bélelzáródás esetén is alkalmazható a fémstent a sürgős műtét elkerülésére, és így a bélelzáródás 
megszüntetése után a műtét tervezetten, nagyobb biztonsággal végezhető el. 
 
Hogyan kell felkészülni a vizsgálatra? 
Tervezett beavatkozás előtt béltisztítás javasolt hashajtó oldattal (pl. Endostar, G-oldat vagy Fleet 
phospho soda). Kérjük pontosan kövesse az előkészítőkhöz mellékelt betegtájékoztatót! Étrendi 
megszorítások is szükségesek a vizsgálatot megelőző napokban, rostos, nehezen emészthető ételeket 
ne fogyasszon, legalább 3 l rostmentes folyadékot igyon.  
A vizsgálat éhgyomorral történik, ezért a vizsgálat előtt 6–8 órával szilárd étel, 4 órával pedig folyadék 
sem fogyasztható. Kérjük, hogy rendszeresen szedett gyógyszerei közül a szokott időben csak a 
vérnyomáscsökkentőket és szívgyógyszereit vegye be néhány korty vízzel! Cukorbetegsége miatt 
szedett gyógyszereket, inzulint a vizsgálat utáni első étkezéshez időzítve folytassa! 
 
Hogyan történik a vizsgálat? 
A beavatkozás olyan endoszkópos vizsgálóban történik, ahol röntgen készülék is rendelkezésre áll. A 
vizsgálat hanyatt- vagy oldalfekvő testhelyzetben történik, általában bódító–fájdalomcsillapító injekció 
adását követően. A végbélen keresztül egy hajlékony optikai műszert vezetünk a vastagbél szűkületéig. 
A szűkült szakaszon vékony vezetődrótot illetve kanült vezetünk át, kontrasztanyag adásával győződünk 
meg a szűkület hosszáról. A szűkült szakasz ábrázolását követően vezetjük fel az összecsukott 
fémstentet úgy, hogy az a szűkületet teljesen áthidalja. A megfelelő helyzetű fémstentet fokozatosan 
kinyitjuk, a folyamatot röntgen képerősítő segítségével ellenőrizzük. A vizsgálat várhatóan 15–60 percig 
tart.   
 
Mi a teendő a vizsgálat után? 
A beavatkozás után 1-2 napig kórházi megfigyelés szükséges. Néhány napig speciális diétát kell tartania: 
a beavatkozást követő napon csak folyadékot fogyaszthat, a 2. naptól alacsony rost tartalmú ételeket 
(tészta félék, főtt burgonya, pékárúk, puding, fagylalt), a 3. naptól főtt zöldségeket, kompótot, halat, 
baromfit, tojást is fogyaszthat. A későbbiekben napi 2 l körül legyen a folyadék bevitele, tartózkodjon a 
friss gyümölcsöktől, nyers zöldségektől, magvaktól. Néha székletlazító (pl. laktulóz) rendszeres 
használata is szükséges lehet.  
 
Milyen szövődmények lehetségesek? 
A beavatkozás során a bélfal sérülhet, béltartalom juthat a hasűrbe, ami életveszélyes állapot, 
kezeléséhez műtét válhat szükségessé. Néha a szűkület alakja, elhelyezkedése miatt a stent megfelelő 
behelyezése nem lehetséges. Megfelelő helyzetű stent később elmozdulhat, kicsúszhat a szűkületből, 
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és a bélelzáródás tünetei kiújulhatnak. Kismértékű vérzés is előfordulhat a beavatkozást követően. 
Enyhe fájdalom gyakran előfordul a beavatkozás után, erős fájdalom azonban bélelzáródásra, a bélfal 
sérülésére utalhat. Hosszabb idő elteltével az addig jól működő stent elzáródhat, ami általában a daganat 
növekedése miatt következik be. Panaszok esetén konzultáljon kezelőorvosával! 
 
Amennyiben ezen kívül bármilyen kérdése lenne, további felvilágosítás céljából forduljon a vizsgálatot 
végző orvoshoz! 
 
Kérjük aláhúzással válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről?   Nem - Igen 

(Ha igen, mely gyógyszerre? …………………………………………….) 
Tud-e vérzékenységéről?   Nem - Igen 
Van-e epilepsziája?   Nem - Igen 
Fennáll-e Önnél terhesség?   Nem - Igen 
Van-e zöldhályogja?   Nem - Igen 
Van-e beültetett szívritmus - szabályozója?   Nem - Igen 
Van-e egyéb említésre méltó betegsége?   Nem - Igen 

(Ha igen, mi az? ………………………………………………………….) 
Szed-e véralvadásgátló gyógyszert?   Nem - Igen 

(Ha igen, mi az? ………………………………………………………….) 
 
 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 
Alulírott ………………………………………. (név) …………….. (születési idő) ennek a nyilatkozatnak az 
aláírásával tanúsítom, hogy  

1. A betegtájékoztatót elolvastam. 
2. Ismertették, hogy a beavatkozás következményeként szövődmények léphetnek fel, ritkán orvosi 

kezelést is igénylő állapot alakulhat ki. 
3. A beavatkozással kapcsolatos kérdéseimre választ kaptam. 
4. A vizsgálat elutasításának lehetséges egészségügyi következményeiről tájékoztattak. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgálatot visszautasítom, kezelőorvosomat nem 
terheli felelősség az emiatt fellépő káros következményekért, illetve betegségem kedvezőtlen 
alakulásáért. 

5. A fenti tájékoztatás alapján, kellő mérlegelés után, a vizsgálatba, ill. az esetleg szövődmények 
kezelésébe 

beleegyezem    /    nem egyezem bele 
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

Pécs, 202__. __ __.__ __. 
 
 
 ……………………………….… ……………………………….…  
                  a beteg vagy törvényes a beteget tájékoztató 
 képviselője orvos 
 

……………………………….… 
endoszkópos asszisztens 


