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BETEGTÁJÉKOZTATÓ ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOS
VIZSGÁLATHOZ
Tájékoztatás:
Az Ön esetében az ultrahang vizsgálat pontosságát növeli, azt kiegészíti a kontrasztanyagos
(SonoVue) ultrahang vizsgálat. A vizsgálat az Ön érdekeit szolgálja és melyet csak beleegyezése
esetén végezzük el.
A vizsgálat lényege:
A SonoVue a véredények és testszövetek ultrahangvizsgálatánál használt kontrasztanyag.
A Sono Vue több millió apró buborékot (mikrobuborékot) tartalmazó diszperzió. Minden buborék
kisebb, mint egy vörösvértest. A buborékok visszaverik az ultrahang nyalábot, a testszövetektıl
eltérıen és így javítják a képminıséget. Megkönnyíti az orvos számára a vizsgált testrész vagy
véredény felismerését, illetve a rendellenességek észlelését. A SonoVue segítségével vizsgálhatók a
szívüregek, a nagy véredények, erek, valamint a legtöbb hasi szerv, így a máj és a vese szerkezete,
erezettsége, vérellátása.
A gyógyszer kizárólag diagnosztikus célra készült, azonban segítségével bizonyos terápiás eljárások
– mint például a radiofrekvenciás kezelés, selectív chemoembolisatio, angioplastica –
eredményessége is jól feltérképezhetı.
Mellékhatások:
A SonoVue klinikai vizsgálatai során tapasztalt legtöbb mellékhatás enyhe és átmeneti volt. A
leggyakrabban észlelt mellékhatások: fejfájás, hányinger, fájdalom, égı, horzsoló érzés vagy
zsibbadás az injekció helyén.
A ritkábban tapasztalt mellékhatások: viszketés, kiütés, hasi, mellkasi vagy hátfájdalom, fájdalom
általában, értágulat, vércukorszint emelkedése, homályos látás, torok irritáció, melléküregi
nyomásemelkedés, testrészek zsibbadása, szédülés, alvászavar, elgyengülés, furcsa ízérzés.
Ön nem kaphat SonoVue-t, ha:
- myocardialis infarctusa (szívrohama) volt és még mindig gyakori és/vagy ismételt szívtájéki vagy
mellkasi fájdalmat érez,
- a közelmúltban szívkoszorúér beavatkozása volt,
- gyakori és/vagy ismételt szívtájéki vagy mellkasi fájdalmat érzett az elmúlt 7 napon belül
- szívelégtelenségben szenved (NYHA III-IV),
- súlyos ritmuszavara van,
- szívében jobb-bal sönt van,
- súlyos mértékben emelkedett a tüdıartériák nyomása,
- beállíthatatlan magas vérnyomása van,
- felnıttkori légzési distressz szindrómája van.

SZENT IMRE
EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
FNY1028/11-2016.04.21.
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI
OSZTÁLY
Változat: 1

Tárgy: Betegtájékoztató ultrahang kontrasztanyagos vizsgálathoz

Oldalszám: 2/2

Terhesség
A SonoVue-t nem vizsgálták terhes nıknél, ezért ilyenkor nem alkalmazzuk. A fejlıdı magzatra
várhatóan nem jelent veszélyt, de ez irányú statisztikai adat nem áll rendelkezésünkre. Ha terhes
vagy úgy gondolja, hogy terhes lehet, közölje orvosával.
Szoptatás
Ha szoptat, közölje orvosával. Nem ismeretes, hogy a SonoVue átjut-e az anyatejbe.
A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek:
A SonoVue és egyéb gyógyszerek között nem jeleztek kölcsönhatást. Mégis arra kérjük, hogy
tájékoztassa a kezelıorvosát a jelenleg szedett gyógyszereirıl, beleértve a vény nélkül kapható
gyógyszereket is.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.

