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Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat 
 

Név:        Szül: 

TAJ szám:  

 

Az Ön vizsgálatához radioizotóppal jelölt anyagot adunk be - leggyakrabban iv. injekcióban, esetleg szájon 

át - amely a vizsgálni kívánt szervbe kerül. Az izotópos vizsgálatok allergiás reakciót nem okoznak, és 

csekély sugárterheléssel járnak. Az Ön orvosa ennek tudatában tartja szükségesnek a vizsgálatot.  

Terheseket és szoptató anyákat nem vizsgálunk. Ezért a vizsgálat előtt tájékoztasson bennünket, hogy Ön 

terhes-e, feltehetően terhes-e vagy szoptat! 

A vizsgálat felvételek készítéséből áll. Egyes szervekről azonnal, másokról csak órák, esetleg napok múlva 

készítünk felvételeket. 

A vizsgálatok nem érkezési sorrendben történnek!  

Étkezés és folyadékfogyasztás: 

- csont és vese vizsgálat előtt otthon reggelizhet és hozzon magával folyadékot (a vizsgálatot végző személy 

tájékoztatja, mikor ihatja meg) 

- pajzsmirigy vizsgálat előtt otthon reggelizhet, de közvetlenül a vizsgálat előtt már nem szabad enni, inni, 

dohányozni, rágógumit rágni! 

Gyógyszereit beveheti (kivétel: vízhajtók). 

Amennyiben bármilyen kérdése van a vizsgálattal kapcsolatban, kérjük forduljon munkatársainkhoz! 

 

A vizsgálat helye: E pavilon, izotóp részleg 

A vizsgálat ideje: 

 

A vizsgálatba beleegyezem: 

…………………………………………… 

beteg aláírása 
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