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Betegtájékoztató 

 

A végbél endoszkópos ultrahang vizsgálata 
 
Mi az endoszkópos ultrahang (EUH)? 
Az EUH egy biztonságos vizsgálat, mely lehetővé teszi a a végbél falának és a környező szöveteknek 
(prostata, húgyhólyag, méh, kismedence) ultrahanggal történő nagy felbontású ábrázolását és ez által 
hasznos információkkal egészíti ki a hasi ultrahang, CT, MRI vizsgálatok eredményét. A vizsgálat során a 
végbéltükrözésnél használatos endoszkópot (hajlékony/merev cső, melynek végén fényforrás, videokamera 
és ultrahangfej van) vezetünk a végbélnyíláson keresztül a végbél alsó részébe. 
 
Hogyan kell felkészülni a vizsgálatra? 
Csak tiszta vastagbél vizsgálható, így a megfelelő előkészítés elengedhetetlen feltétele a sikeres 
vizsgálatnak. A vizsgálatot megelőző napon történik a vastagbél tisztítása hashajtó oldattal (pl. Endostar, 
Endogol, Plenvu, CitraFleet vagy G-oldat). Kérjük pontosan kövesse az előkészítőkhöz mellékelt 
betegtájékoztatót! Étrendi megszorítások is szükségesek a vizsgálatot megelőző napokban, rostos, nehezen 
emészthető ételeket ne fogyasszon! 
A vizsgálat előtti napon déltől kövesse az előkészítéshez használt készítmény betegtájékoztatóját. 
Minden elfogyasztott 1-2 dl hashajtó oldat után igyon meg további legalább 1-2 dl áttetsző folyadékot (pl. víz, 
tea, szűrt almalé)! Ha a vizsgálatra délelőtt 10 óra után van időpontja, az előkészítést előző nap délután 4 
óra körül kezdje, a második részletet a vizsgálat napján kora reggel igya meg! A vizsgálat időpontja előtt 4 
órával már folyadékot se fogyasszon! 
A vizsgálat napján rendszeresen szedett gyógyszereit néhány korty vízzel beveheti (pl. 
vérnyomáscsökkentő, szívgyógyszerek), azonban cukorbetegség miatt szedett gyógyszereit, inzulinját reggel 
hagyja ki. 
 
Hogyan történik a vizsgálat? 
A végbélnyílás lidocainnal történő érzéstelenítését követően vezetjük fel az endoszkópot a kívánt magasságig 
a végbélbe. A vizsgálat közben vitális paramétereit (szívfrekvencia, oxigénszaturáció) monitorozzuk. A 
vizsgálat 5-10 percig tart. Hosszabb ideig tartó beavatkozás esetén, vagy kérésére intravénás injekcióval 
felületesen elaltatjuk (annyira éber marad, hogy kooperálni tudjon) és fájdalomcsillapítót adunk, hogy 
segítsünk Önt az ellazulásban és minimalizáljuk a vizsgálat okozta kellemetlenséget. 
 
Mi a teendő a vizsgálat után? 
A vizsgálatot követően ehet. Ha altatót kapott, akkor vezetnie aznap nem tanácsos; hozzon hozzátartozót 
magával, hogy hazakísérhesse. Ha a vizsgálat után vérzés, láz, vagy hasi fájdalom jelentkezik, azonnal 
forduljon orvoshoz. 
 
Milyen szövődmények lehetségesek? 
Amennyiben a vizsgálatot tapasztalt szakember végzi, a szövődmények ritkák (10.000 esetben 1). 
Előfordulhat az érzéstelenítőszer illetve a nyugtató iránti túlérzékenység, műszer okozta sérülés, mintavételt 
követően vérzés, fertőzés, vagy a tápcsatorna falának sérülése. Rendkívül ritka esetben a szövődmények 
ellátása érdekében sürgős műtét is szükségessé válhat. Az ultrahang nincs káros hatással a szervezetre. 
 
Amennyiben ezen kívül bármilyen kérdése lenne, további felvilágosítás céljából forduljon a vizsgálatot végző 
orvoshoz! 
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Kérjük, hogy a következő kérdések megválaszolása után írja alá a nyilatkozatot! 
 
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 


