SZENT IMRE
EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
FNY1028/23-2016.10.25.
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI
OSZTÁLY
Változat: 1

Tárgy: Betegtájékoztató denzitometriás (csontsőrőség) vizsgálatokhoz

Oldalszám: 1/2

Készítette:

Ellenırizte:

Jóváhagyta:

Dátum:

Dr. Bártfai Katalin
részlegvezetı fıorvos

Dr. Tompa Tamás
mb. osztályvezetı fıorvos

Dr. Kerkovits András 2016. 10. 25.
orvosigazgató helyettes

BETEGTÁJÉKOZTATÓ DENZITOMETRIÁS (CSONTSŐRŐSÉG)
VIZSGÁLATOKHOZ
Mit érdemes tudni a csontritkulásról (oszteoporózis) és az ODM vizsgálatról?
Hazánkban kb. 900 000 ember – kétharmad részük nı – szenved oszteoporózisban.
A csontritkulásból adódó törések következményei súlyosak. Az osteoporosis kezelése hosszantartó,
de nem reménytelen. Célja a csontvesztés folyamatának megállítása, a fájdalom enyhítése.
A csontritkulás helyes diagnosztikája és eredményes kezelése szempontjából kiemelt fontosságú a
csontsőrőség vizsgálatának elvégzése, amely denzitometriás készülékkel történik az ODM
laboratóriumban.
A csontritkulásban szenvedık kezelésének eredményességét az ismételt csontsőrőség méréssel
tudjuk ellenırizni.
Az ODM (oszteodenzitometriás) laboratóriumban a gerinc ágyéki szakaszán és a combnyak
területén mérjük a csontsőrőséget.
Mennyi ideig tart a vizsgálat?
Az eljárás gyors, elvégzése átlagosan kb. 15 percet igényel, de ha a beteg mozgásában korlátozott,
akár 30 percig is eltarthat.
Milyen életkorúaknál végezhetı el a vizsgálat?
Az általános vizsgálatra érkezı betegek életkora intézetünkben 20 – 100 éves kor között lehet.
Milyen beutalóval lehet igénybe venni a vizsgálatot?
Szakorvosi beutaló szükséges az ODM vizsgálatokra.
Beutalhat: belgyógyász, sebész, traumatológus, szülész-nıgyógyász, ortopédus, urológus, klinikai
onkológus, reumatológus, fizioterápiás, mozgásszervi rehabilitációs, hematológus, allergológia- és
klinikai immunológia, endokrinológus, anyagcsere és diabetológus, gasztroenterológus szakorvos.
Háziorvosi beutalót nem tudunk elfogadni!
A vizsgálat menete:
A vizsgálatot több éves gyakorlattal rendelkezı tapasztalt szakemberek végzik.
• A mérés a vizsgáló asztalon fekvı helyzetben mozdulatlanul történik.
• A vizsgált terület felett a gép mérés közben elmozdul.
• A beteg a vizsgálat után azonnal kap leletet.
A vizsgálat nem jár semmiféle fájdalommal.
Mivel a berendezés nyitott, bezártság érzés nem alakul ki a betegben.
Milyen elıkészület szükséges a vizsgálathoz?
A vizsgálat elıkészítést nem igényel (a beteg ehet, ihat, gyógyszereit beveheti).
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Nem végezhetı el a vizsgálat:
• ha a vizsgálat elıtti napokban kontrasztanyagos vizsgálata volt a betegnek
• terhesség esetén
• törött végtagokon
• a mérési területre esı beültetett implantátumoknál, protéziseknél
• súlyos gerincferdülésnél.
Mire érdemes figyelni?
A fémet tartalmazó ruhadarabokat vizsgálat elıtt le kell venni.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.

