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FELVILÁGOSÍTÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 

Vese-, és vesevezeték kövek külső lökéshullám kezeléséről 

 
Alulírott (név): …………………………………………………………………………………. 

lakcím: …………………………………………………………………………………………. 

szül. idő: ……………………………………………………………………………………….. 

TAJ: ……………………………………………………………………………………………. 

tanúsítom, hogy engem Dr. ………………………………………………felvilágosított az 
alábbiakról: 

 
Az eljárás célja: A vese üregrendszerében, vagy a vesevezetékben elhelyezkedő, 
nagyságánál, vagy helyzeténél fogva spontán távozási hajlandóságot nem mutató kő 
ürülésének elősegítése minimálisan invazív módon. 
 
Az eljárás lényege: A beteg testén kívüli kőzúzó berendezésben generált 
mechanikus lökéshullámokat fókuszálunk az eltávolítandó kőre abból a célból, hogy 
utóbbi darabjaira essen szét, majd spontán távozzon.  
 
Az eljárás menete: Kivizsgálás és kórismézés után a megbeszélt időpontban 
jelentkező beteg a kőzúzó készülék asztalára fekszik, majd a lökéshullámokat  
közvetítő párnákat érintkezésbe hozzuk törzsének bőrével olyan helyzetben, hogy a 
fentiekben ismertetetteknek megfelelően a lökéshullámok a kőben találkozzanak, és 
utóbbi széttöredezése következzen be. A lökéshullámok a test szövetein keresztül 
károsodást általában nem okozva haladnak keresztül a vese,- vagy vesevezetékben 
elhelyezkedő kőig. A lökéshullámok fókuszálása, megfelelő helyre irányítása 
ultrahangos vagy röntgen célzással történik a kő összetételétől vagy helyzetétől 
függően. A kezelés általában nem igényel külön fájdalomcsillapítást, de egyes 
esetekben szükség lehet fájdalomcsillapító injekció vagy tabletta alkalmazására. A 
beteg a kezelés utáni megfigyelést követően a legtöbb esetben aznap otthonába 
távozhat. 
 
Teendő a kezelést követő időszakban: A lökéshullám kezelés után a kő 
leggyakrabban darabokra szétesve még a húgyutakban van, távozása napokat, 
egyes esetekben heteket is igénybe vehet, mely időszakban vesegörcse 
ismétlődhetik. Javasolt a bő folyadékfelvétel, Rowatinex szedése, a mozgás. 
Gyakran előfordul, hogy kemény, vagy nagyobb méretű kő egynél több kezelést 
igényel. Vannak különlegesen kemény összetételű kövek, melyek lökéshullám 
kezelése eredménytelen marad. Fontos a beteg jelentkezése a megadott időpontban 
kontroll céljából! A kezelést követően láz, hidegrázás, szemel látható véres vizelet, 
halmozódó vesegörcsök felléptekor sürgős kórházi jelentkezés szükséges! 
 
A vese, és vesevezeték kövek lökéshullám kezelésének lehetséges 
szövődményei: 
Bár a kezelés az un. minimálisan invazív eljárások közé tartozik, hiszen nem jár 
testüregbe történő behatolással, a legkörültekintőbb eljárás során is előfordulhatnak 
az alábbi szövődmények: 
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Korai szövődmények: 
 
Halmozott vesegörcsök: Oka, hogy a darabokra tört kő a vesevezetékben 
részlegesen, vagy teljesen lezárhatja a vesevezetéket, hirtelen vizeletpangást 
kiváltva az érintett oldali felső húgyutakban. Nem szűnő görcs esetén kórházi 
jelentkezés indokolt. 
 
Heveny vesegyulladás: Általában a keletkezett kőtörmeléknek a vesevezetékbe 
történő beékelődése következtében. Láz, hidegrázás kíséri, azonnali kórházi felvétel 
szükséges. 
 
Vérzés a vese tokja alatt, vagy a vese körül: Vesetáji fájdalom, rosszullét, 
vérnyomásesés jelzi, sürgős szakvizsgálat javasolt, elhárítására feltárásos műtét 
válhat szükségessé.  
 
Véres vizelet jelentkezése: Kis mennyiségű vér is megszínezi a vizeletet, a kőzúzás 
ártalmatlan velejárója lehet. Alvadékos, vagy nem szűnő vérvizelés sürgős kórházi 
jelentkezést igényel. 
 
Szomszédos szervek sérülése: Igen ritkán fordul elő jobb oldali vesekőzúzás 
kapcsán a máj, epehólyag, belek, bal oldalon pedig a lép, hasnyálmirigy és a belek, 
valamint bármely oldalon a tüdő károsodása. 
 
Késői szövődmények: 
A külső lökéshullám kezelés során a vesében finom szerkezeti sérülések, a 
veseállományban bevérzések keletkezhetnek, melyek a későbbiekben (hónapokkal, 
vagy évekkel a kezelés után) idült vesebetegséghez, vagy a vesevezeték 
károsodásához, heges szűkületéhez vezethetnek. Ugyancsak krónikus vese, illetve 
vesevezeték megbetegedést (vesevezeték szűkületet) okozhat a kisfokú, feltárást 
nem igénylő vesetok alatti, vagy vesekörüli vérömleny későbbi hegesedése, 
szervülése is. Késői szövődményként magas vérnyomás betegség, a veseműködés 
csökkenése, valamint fokozott kőképződés is jelentkezhet. 
 
Nyilatkozat: 
Vese,- vagy vesevezeték kövem javasolt külső lökéshullám kezeléséről, és annak 
leggyakoribb szövődményeiről, továbbá a tennivalókról felvilágosítást kaptam. Kérem 
a kezelés, mint minimálisan invazív beavatkozás elvégzését. 
 

 

Kelt: Vác, 20……………………… 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………      ……………………………………….. 
a beteg v. törvényes képviselőjének aláírása      felvilágosítást végző orvos aláírása 
 


