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Informovaný souhlas pacienta s podáním kontrastní látky
během RTG/CT vyšetření
Vysvětlující pohovor provedl: ………………………………….………..………………………………………...……………..
jmenovka a podpis lékaře

Pacient: ………………………………………………………………………………………..………………………………………….
jméno, příjmení, rodné číslo

Lékař Vám doporučil RTG / CT vyšetření s podáním kontrastní látky . K tomuto vyšetření je potřeba
Vašeho písemného souhlasu. Abyste se mohl/a rozhodnout čtěte pozorně následující poučení.
Jste na něco alergický? (udejte na co - léky, pyly, astma atp) ......................................................
Popište průběh alergické reakce (pocit na zvracení, kopřivka, zarudnutí kůže, dýchací potíže,
bezvědomí) :.................................................................................................................................
Byla Vám někdy aplikována kontrastní látka? (udejte při jakém vyšetření)
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Možné vedlejší účinky kontrastní látky: pocit sucha v ústech, horko v okolí vyšetřované oblasti,
tlak v okolí močového měchýře, zvýšený tlak krve do hlavy.

Možné projevy alergické reakce po podání kontrastní látky: pocit na zvracení, svěděni
kůže, kopřivka, rudé skvrny na kůži, dýchací potíže, ve vzácných případech (dle odborné
literatury) až ztráta vědomí, anafylaktický šok, smrt.
Vliv na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. Po podání přípravku může
být po dobu asi 24 hodin nepříznivě ovlivněna činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů,
práce ve výškách apod.). Tuto činnost může nemocný vykonávat na základě výslovného
souhlasu ošetřujícího lékaře.

Vážený/á pane/í,
naše informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto prosím svého ošetřujícího lékaře na
vše, co Vás ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby
Vaše vyšetření proběhlo bez komplikací.
PROSÍME, PTEJTE SE NA VŠE, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !
Chci se zeptat na
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod vyšetření, způsob provedení a byl/a jsem seznámena
s možnými komplikacemi. Měl/a jsem možnost klást lékaři doplňující otázky, na které mi srozumitelné
a uspokojivě odpověděl a souhlasím s navrženým výkonem.
Svým podpisem dávám souhlas k aplikaci kontrastní látky během vyšetření a seznámil/a jsem se s
výše uvedenými možnými vedlejšími a alergickými projevy po její aplikaci. V případě komplikací
souhlasím s neodkladnými výkony nutnými k záchraně života nebo zdraví.
Toto rozhodnutí činím svobodně a při plném vědomí.
V Roudnici nad Labem dne……………………… Podpis pacienta/ky (zákonného zástupce) …………………….

Informace o vyšetřeních CT s podáním kontrastní látky.
Vážená pacientko, vážený paciente,
při vyšetřeních všech oblastí těla počítačovou tomografií je v některých případech nutná aplikace
kontrastní látky do žíly. Z tohoto důvodu se provádí premedíkace perorálně (polknutím) dvěma
tabletami Dithiadenu 1 hodinu před vyšetřením nebo intramuskulárně (do svalu) 15 min. před
vyšetřením. Dithiaden patří mezi tlumící léky, z tohoto důvodu nelze řídit po jeho užití motorová
vozidla. Předem není možné ve všech případech stanovit, zda tato nutnost nastane. Její podání závisí
na více okolnostech (anatomii vyšetřovaného orgánu, rozlišitelnosti vyšetřované oblasti od okolí,
nutnost zobrazit cévní zásobení, upřesnění nálezu). Proto je třeba určit alergickou anamnézu.
Nahlaste proto všechny vaše alergie včetně bronchiálního astmatu ošetřujícímu lékaři nebo
ošetřujícímu personálu. Některé z nich mohou být rozhodující pro výběr kontrastní látky nebo další
premedikaci před vyšetřením. Nahlaste také onemocnění glaukomem, které je kontraindikací pro
podání léku Buscopan, který se v některých případech aplikuje.
Použité nástroje a materiál jsou sterilní a jejich použití odpovídá platným normám MZ.
Váš ošetřující lékař, který se rozhodl doporučit Vám tento výkon, velmi pečlivě zvážil
jeho potřebnost s vědomím možných komplikací a zátěže, kterou Vám vyšetření
přinese.
Možné vedlejší účinky při podání kontrastní látky:
pocit sucha v ústech, horko v okolí vyšetřované oblasti, tlak v okolí močového
měchýře, zvýšený tlak krve do hlavy.
Možné projevy alergické reakce po podání kontrastní látky:
svěděni kůže, kopřivka, rudé skvrny na kůži, dýchací potíže, otoky končetin, pocit na zvracení,
ve vzácných případech (dle odborné literatury) až ztráta vědomí -anafylaktický šok, -smrt.
S lékařem vyplníte souhlas s tímto vyšetřením. Nebude-li kontraindikace, vyplníte souhlas s
aplikací kontrastní látky.

