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Betegtájékoztató 

 

Endoszkópos ultrahang vezérelt vékonytű aspiráció (EUH-FNA) 
 
Mi az endoszkópos ultrahang vezérelt vékonytű aspiráció? 
Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján orvosa endoszkópos ultrahanggal (EUH) történő citológiai 
mintavétel elvégzését javasolja. Az EUH egy biztonságos vizsgálat, mely lehetővé teszi a felső 
gasztrointesztinális traktus (nyelőcső, gyomor, nyombél) falának és a környező szöveteknek (mediastinum, 
hasnyálmirigy, epeutak, kismedence) ultrahanggal történő nagy felbontású ábrázolását és vékonytűvel az 
adott szervek betegségeiből sejtek nyerését, mely szövettani értékelést tesz lehetővé. 
 
Hogyan kell felkészülni a vizsgálatra? 
A vizsgálat éhgyomorra történik, ezért a vizsgálat előtt 6–8 órával szilárd étel, 4 órával pedig folyadék sem 
fogyasztható. A vizsgálat napján rendszeresen szedett gyógyszereit néhány korty vízzel beveheti (pl. 
vérnyomáscsökkentő, szívgyógyszerek), azonban cukorbetegség miatt szedett gyógyszereit, inzulinját reggel 
hagyja ki. Amennyiben vérhígítót is szed, azt az alábbiak szerint függessze fel: 

1. aspirin – a vizsgálat napján ne vegye be, 
2. clopidogrel – a vizsgálat előtt 7 nappal függessze fel, 
3. dabigatran, rivaroxaban, apixaban – a vizsgálat előtti 48 órától már ne vegye be, 
4. acenocoumarol, marfarin – a vizsgálat előtt 5 nappal függessze fel! 

A 3-4. pontban felsorolt készítmények esetében a készítményt indikáló szakorvossal 
konzultáljon LMWH injekció szükségességéről! 
5. Heparin, LMWH injekciót a vizsgálat napján NE adja be! 

 
Hogyan történik a vizsgálat? 
A garat lidocainnal történő helyi érzéstelenítését követően intravénás injekcióval felületesen elaltatjuk (annyira 
éber marad, hogy kooperálni tudjon), hogy segítsük Önt az ellazulásban és minimalizáljuk a vizsgálat okozta 
kellemetlenséget. A vizsgálat közben vitális paramétereit (szívfrekvencia, oxigénszaturáció) monitorozzuk. 
Szájon keresztül egy kisujjnyi vastagságú hajlékony eszközt (ultrahang- endoszkópot) vezetünk a 
nyelőcsövön keresztül a gyomorba, majd a nyombélbe. A vizsgálat során 0,6 mm vastag tűvel veszünk 
sejteket a kérdéses elváltozásból. A vizsgálat kellő együttműködés mellett 30-45 percig tart, fájdalommentes. 
Az eszköz nem a légutakba kerül, ezért zavartalanul tud lélegezni. 
 
Mi a teendő a vizsgálat után? 
A vizsgálatot követően szükség lehet osztályos körülmények közötti megfigyelésre, kórházi felvételre. A 
vizsgálatot követő néhány órában nem ehet, szükség esetén infúziót fog kapni. Panaszmentesség esetén a 
beavatkozástól függően már a vizsgálat napján, néhány órás megfigyelést követően is kisérővel otthonába 
távozhat. 
 
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 


