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BETEGTÁJÉKOZTATÓ ANGIOGRÁFIÁS VIZSGÁLATHOZ
Tájékoztatás:
Az angiológus, az érsebész és az intervenciós radiológus szakmai konzíliuma és egyetértése alapján
érfestésre van szükség. Ez a vizsgálat elengedhetetlenül fontos az érrendszer pontos feltérképezése céljából,
mellyel a meglévő érszűkületek, érelzáródások nagysága és elhelyezkedése állapítható meg.
Ennek a vizsgálatnak az elvégzése alapvető fontosságú a további lehetséges kezelés eldöntése céljából.
A beavatkozás menete:
A vizsgálathoz használt behatolási hely leggyakrabban a lágyékhajlati és a felkar artéria.
Az érfestés során olyan kontrasztanyagot juttatnak be az artériás és/vagy a vénás rendszerbe, mely röntgen
sugár alatt ezeket láthatóvá teszi, a szűkületek, elzáródások kimutathatóvá válnak.
Amennyiben lehetőség nyílik rá, akkor nem csak az érfestésre, de esetleg azonnali katéteres értágításra is sor
kerülhet. A katéteres értágításon (ballonos angioplasztikán) túl szükség lehet ún. stent” behelyezésére is,
mellyel a korábban beszűkült vagy elzáródott érszakasz belső „kisámfázása” oldható meg speciális,
rugalmas vékony fémháló segítségével.
Kockázatok:
A beavatkozás során és az érfestés után a szúrás helyénél vérömleny keletkezhet (az esetek 3-4 %-ában),
mely azonban általában egyéb kezelés nélkül, 10-12 nap alatt felszívódik. Igen ritka (0,2 % alatt) az az eset,
amikor a létrejött vérömleny miatt érsebészeti feltárásra van szükség. A beavatkozások során, a katéteres
manipulációk közben igen ritkán érsérülések (0,1 % alatt), vagy érelzáródás (0,05 % alatt) is létrejöhet,
melynek következében azonnali érsebészeti műtét válhat szükségessé.
A kontrasztanyagnak az érzékenységi reakciók lehetnek enyhék (bőrviszketés, szájszárazság, torokkaparás,
tüsszentés, álmosság, hányás, enyhe vérnyomás ingadozás – összességében 1 % alatt), de igen ritkán
(néhány ezrelék!) lehetnek súlyosak is (gégeduzzanat, ájulás, epilepsziás roham, szívritmuszavar, jelentős
vérnyomásesés vagy vérnyomásemelkedés). Mindezen lehetséges kontrasztanyag szövődmények
elhárítására az érfestéses laborban felkészültek.
Az adott vizsgálat becsült sugárterheléséről a kifüggesztett tájékoztatóból, illetve az asszisztenstől kap
tájékoztatást.
A beavatkozás utáni tennivalók: a beavatkozás után 24 órán keresztül feküdni kell amennyiben a
beavatkozás a lágyékhajlatból történt. Ha a beavatkozás karon keresztül történt a végtagot 24 órán keresztül
kímélni kell, továbbá sok folyadékot kell fogyasztani.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább kétévente
felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható
(MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).

