Vizsgálatok leírása:
Inhalatív Prick tesztsor:
bőrteszt, elkészül 20-40 perc, tartalma: korán virágzó fák,nyír, mogyoró,
parlagfű,fekete üröm,lándzsás utifű, Alternaria alternata(tenuis), Cladosporium
herbarum, Dermatophagoides pteronyssimus(poratka), Dermatophagoides
farinae(lisztatka),tollkeverék(liba, kacsatoll), kutyaszőr,macskaszőr, középidőben
virágzó fák, 5fű keveréke, lágyszárúak keveréke, gabona keverék,candida
albicans,magyar kőris,platán
Nutritív Prick tesztsor:
bőrteszt, elkészül 20-40perc, tartalma1.Fehérjék:laktalbumin, laktoglobulin, kazein, tojássárgája, tojásfehérje, halkeverék
1, halkeverék 2., ponty, marhahús,sertéshús,csirkehús, kecske kazein,kacsa, liba,
pulyka, juh, szardínia, tonhal, búza, szója
2.Zöldségek: napraforgó,paradicsom,paprika,zöldborsó,spárga,bab,
karfiol,káposzta,spenót,sárgarépa,fehérrépa,burgonya, rozsliszt, kukoricaliszt,
búzaliszt,padlizsán, tök, rizs, céklat
3.Gyümölcsök:narancs, citrom, grapefruit,, alma, körte, szamóca, őszibarack,
sárgabarack,cseresznye,gesztenye, szőlő,kiwi, dinnye,ananász, banán, málna
,mogyoró, földimogyoró,mandula, dió,szilva, görögdinnye
4.Fűszerek:kakaó,tea, kávé,vanília, fahéj,édeskömény,fokhagyma,
vöröshagyma,zeller,petrezselyem,bors, bazsalikom,szurokfű(oregano),zsálya,
kakukkfű,sáfrány,élesztő,mustár,kapor,oliva
Spec IgE / allergiavizsgálat vérből 30 allergén):
vénás vérvétel, elkészülés max. 5 munkanap,tartalma- földimogyoró, szójabab,
mogyoró,dió, rák/garnélarák, tőkehal/lazac, tintahal/kagyló,borsó, sárgarépa, zeller,
alma, narancs, kiwi, burgonya, búzaliszt, rozsliszt, paradicsom, étkezési paprika,
hagyma, mangó, banán, tojásfehérje, tojássárgája, tej,lactoalbumin, lactoglobulin,
kazein
Spec IgE (allergiavizsgálat vérből 20 allergén):
vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma:
tojássárgája, tojásfehérje,tej, kazein, szezámmag,búza, rozs, szójabab, mandula,
mogyoró, földimogyoró, dió, őszibarack,zeller, paradicsom, burgonya, alma,
sárgarépa, tőkehal, rák
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Spec IgE (allergiavizsgálat vérből, inhalatív sor, 20 allergén):
vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma: Macska szőr/hám, Kutya hám,
Dermatophagoides pteronyssinus, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum,
Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Éger, Nyír, Mogyoró,
Tölgy, Fűz, Perjefélék, Réti komócsin, Rozs, Liba toll/Csirke toll/Kacsa toll/Pulyka toll,
Parlagfű, Feketeüröm, Lándzsás útifű
Spec IgE( allergiavizsgálat vérből inhalatív sor, 36 allergén):
vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma:- konídiumos gomba,
élesztőgomba,ecsetpenész,juharfakeverék, fakeverék 1. (enyves éger, fehér
nyír,mogyoróakác), kőris, tölgy,platán, nyárfakeverék, disznóparéj,,csomós ebír, réti
komócsin,, réti perje, csillagpázsit,nád, termesztett rozs,kukorica, termesztett zab,
repce, búza, parlagfű keverék, lándzsás utifű, fekete üröm, sóska, kanadai
aranyvessző, szarvasmarha hám-antigén, macska hám-antigén, kutya hám-antigén,
ló hám-antigén, hörcsög hám-antigén, csótány, tollkeverék (csirke, kacsa, liba)
poratka 1. ,poratka 2.
Spec IgG4( allergiavizsgálat vérből 30 allergén)
vénás vérvétel, elkészülés max 5 munkanap, tartalma:-tej, tojásfehérje, tojássárgája,
zab, rizs, glutén, kukorica, rozsliszt, búzaliszt, szójabab, élesztő, dió, mogyoró,
mandula, földimogyoró, csirkehús, pulykahús, sertéshús,borjúhús, tonhal, borsó, bab,
zeller,sárgarépa, vöröshagyma,paradicsom, paprika, alma, narancs, banán
Spec IgG4 Speciális kiegészítő panel I.
kecsketej, camembert sajt, ementáli sajt, feta sajt, földieper, őszibarack, sárgadinnye,
görögdinnye, kivi, mandarin,szőlő, méz, lazac, garnélarák, kagyló, kesudió, pisztácia,
tökmag, napraforgómag, gesztenye, olívabogyó, burgonya, fokhagyma, bors,
uborka,petrezselyem, kakaó, fahéj, vanília, gomba
Spec IgG4 Speciális kiegészítő panel II.
feketeáfonya, gránátalma, licsi, lime, nektarin, szeder, datolya, papaya,
grapefruit,bazsalikom, ánizs, koriander,szegfűszeg, kömény, curry, kapor, tárkony,
édeskömény, gyömbér, kamilla, oregánó, kókusz, édesgyökér, ruccola, zsálya, brazil
dió, mazsola, tofu, repcemag, golgota gyümölcs
Spec IgG (ELISA- 46 allergén FOOD DETECTIVE teszt)
1 csepp vér ujjbegyből, elkészülés 2 óra, tartalma: zab, búza, rizs,
6600 Szentes, Arany János utca 3
tel./fax.: +36 63 785 885 mobil: +36 20 326 3297

kukorica,rozs,durumbúza,glutén, mandula,brazil dió, kesudió,tea, dió,tehéntej, teljes
tojás, csirke,bárány,marhahús, sertéshús, fehérhalmix (foltos tőkehal, tőkehal,sima
lepényhal), édesvizi mix (lazac, pisztráng), tonhal, rák-és kagylókeverék,brokkoli,
káposzta,sárgarépa,pótéhagyma, burgonya, zeller, uborka,paprikamix(piros, zöls,
sárga), zöldségmix(borsó, lencse, bab),grapefriut, dinnyemix(sárgaés görög),
földimogyoró, szójabab, kakaóbab, alma, fekete ribizli, olajbogyó, narancs és
citrom,földieper,paradicsom,gyömbér, fokhagyma, gomba, élesztő
Spec IgG (fehérje chip- 220 allergén)
4-5 csepp vér ujjbegyből elkészülés 10 munkanap,
Tartalma:
- Gyümölcsök:
alma, ananász, avokádó, banán, citrom, cseresznye, datolya, eper, faeper, fekete
áfonya, fekete ribizli, füge, görögdinnye, gránátalma, grapefruit, gujava, kivi, körte,
licsi, lime, málna, mandarin, mangó, mazsola, narancs, nektarin, olajbogyó,
öszibarack, papaja, paradicsom, rebarbara, ribizli, sárgabarack, sárgadinnye, szeder,
szilva, szölö, vörösáfonya,
- Húsok:
bárányhús, bivaly, borjúhús, csirkehús, disznóhús, fogolyhús, fürjhús, kacsahús,
kecskehús, lóhús, marhahús, nyúlhús, osztriga, pulykahús, rötvad (szarvas-, özhús),
vaddisznóhús
- Gyógy- és fűszernövények
aloe vera, ánizs, babérlevél, bazsalikom, bors (fekete / fehér), borsmenta, cayennebors, csalán, curry, édesgyökér, fahéj, fokhagyma, gingek, ginzeng, gyömbér,
kakukkfü, kamilla, kapor, komló, koriander (levél), kömény, majoranna, menta,
mustármag, petrezselyem, rozmaring, sáfrány, szegfüszeg, szerecsendió, tárkony,
vanília, vörös chili, zsálya
- Tej, tejkészítmények
alfa- lactalbumin, béta-lactoglobulin, bivalytej, juhtej, kazein, kecsketej, tehéntej,
tojásfehérje, tojássárgája
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- Olajos magvak
dió, fenyömag, földimogyoró, kesudió, kókusz, makadámdió, mandula, mogyoró,
paradió, pisztácia, tigrisdió / földimandula
- Zöldségfélék
amarantusz, articsóka, bors, brokkoli, burgonya, cékla, cikória, csicseriborsó, cukkíni,
édesburgonya, édeskömény (levél), fehér, karóbab, fehérrépa, fejes saláta, hagyma,
jucca, káposzta, vöröskáposzta, kapribogyó, karfiol, kelbimbó, kobaktök / futótök
lencse, mángold, mogyoróhagyma, padlizsán, paprika, póréhagyma, ruccola,
sárgarépa, spárga, spenót, széles bab, szójabab, torma, uborka, vizitorma, vörös
vesebab, zeller, zöldbab
- Gabonafélék
répa búza, búzakorkorpa, durumbúza, gliadin, gríz, köles, kukorica, kuszkusz,
lenmag, maláta, pohánka, quinoa, rizs, rozsliszt, tönkölybúza, transzglutamináz, zab
- Halak és tenger gyümölcsei
ajóka, alga espaguette, alga spirulina, alga wakame, angolna, parti csiga, csuka,
doradó, fekete sügér,fekete tökehal, fésüs kagyló, foltos tökehal, garnélarák, hering,
homár, hüvelykagyló, kacsakagyló, kardhal, kaviár, kék kagyló, kemény- vagy
pénzkagyló, lazac, lepényhal, makréla, naphal, osztriga, ördöghal, pisztráng, polip,
ponty, rombuszhal, sügér, szardínia, szívkagyló, tarisznyarák, tintahal, kalamári
tintahal, szépia tonhal, tökehal
- Egyebek
fekete tea, zöld tea, agar-agar, élesztö, gesztenye, gomba, kakaóbab, kávé, kóladió,
méz, nádcukor, napraforgómag, repcemag, szentjánoskenyér, szezámmag, tápióka
OAS(Oralis allergia szindróma) I.
(parlagfű, fekete üröm, zeller, paprika, paradicsom, sárgarépa, uborka, petrezselyem,
görögdinnye, kivi, kamilla,12 fű keveréke)
OAS II.
(12 fű keveréke, mandula, meggy, őszibarack, burgonya, szója, földimogyoró, bab,
borsó, rozsliszt, búzaliszt, szezámmag)

6600 Szentes, Arany János utca 3
tel./fax.: +36 63 785 885 mobil: +36 20 326 3297

OAS III
(nyírpollen, zeller, mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, kivi, sárgarépa,
burgonya, szója, 12 fű keveréke)

Spec IgG(108-as panel)
árpa, cseresznye, brokkoli, mandula, glutén, szőlő (fehér, kék), sárgarépa, kesudió, zab, kivi,
zeller, kakaóbab, rozs, citrom, chili, mogyoró, tönköly, nektarin, uborka, földimogyoró, búza,
narancs, torma, pisztácia, hajdina, ananász, póréhagyma, szezámmag,lenmag, eper, olajbogyó,
napraforgómag, kukorica, görögdinnye, hagyma, dió, köles,körte, burgonya, kókusz, rizs, szilva,
vöröskáposzta, Gomba mix 1, Gomba mix 2, marhahús, grapefruit, paradicsom, csirke,
őszibarack, fehér répa, folyami rák, bárány, datolya, cukkini, lazac, sertés, bazsalikom, articsóka,
tonhal, pulyka, bors (fekete, fehér), spárga, kagyló, tehéntej, fahéj, spenót, garnélarák,
tojásfehérje, tojássárgája, fokhagyma, zöldbab, szardella, mustármag, borsó, kardhal, kecskesajt,
szerecsendió, szójabab, pisztráng, kecsketej, oregánó, lencse, nyelvhal, juhtej, petrezselyem,
fehérbab, tőkehal, juhsajt, borsmenta, saláta, sörélesztő, joghurt, mák, kukoricasaláta,
sütőélesztő, padlizsán, rozmaring, alma, méz, cékla, kakukkfű, sárgabarack, kávé, kaliforniai
paprika, vanília, banán, fekete tea

Molekuláris (komponens alapú) allergia






Inhalatív allergia kérhető komponensei: nyírfa, réti komócsin, nyár végi gyomnövények (fekete
üröm, parlagfű), poratka
Nutritív allergia kérhető komponensei: tej, tojás, földimogyoró, mogyoró, dió, búzaliszt, szójabab,
rák, gyümölcs (alma, őszibarack)
Egyéb kérhető komponensek:
Rovarméreg panel I (méh, darázs)
Rovarméreg panel II (méh, darázs, lódarázs, európai papírdarázs)
Bromelain
Gyermek panel: tej, tojás, földimogyoró

Egyedileg kérhető allergének:
Gabona:
Árpa, Hajdina, Közönséges köles, Rókafarkú köles, Glutén, Japán köles, Lenmag,
Csillagfürt mag, Kukorica, Zab, Quinoa, Rizs, Rozs, Szezámmag, Tönköly búza,
Búza, Élesztő
Halak, Páncélosok, Puhatestűek:,Abalon kagyló / Kaliforniai ehető kagyló, Ajóka,
Ehető kékkagyló, Harcsa, Spanyol makréla, Ehető kagyló, Rák, Édesvízi rák,
Angolna,Tőkehal, Arany lepényhal, Fűrészfogú sügér, Hekk, Laposhal, Hering, Fattyú
makréla, Languszta, Homár, Makréla, Szárnyas rombuszhal, Polip,Gránátos sügér,
Osztriga, Atlanti hosszúszárnyú kalmár, Lepényhal, Sárga tőkehal,Vörös csattogóhal,
Lazac, Szardínia, Japán szardínia, Fésűkagyló, Kagyló- és rákfélék, Garnélarák,
Csiga, Nyelvhal, Kalmár, Kardhal, Tilápia, Pisztráng, Tonhal, Északi süllő,
Fehérhalak

Zöldségek, Gyümölcsök: Zöldalma, Sárgabarack, Spárga, Padlizsán, Avokádó,
Bambusznád, Banán, Cékla, Szeder, Áfonya, Brokkoli, Kelbimbó, Káposzta,
Csillaggyümölcs, Répa, Karfiol, Zeller, Cseresznye, Vörösáfonya, Uborka, Datolya,
Édeskömény, Görögszéna/ Görög lepkeszeg, Füge, Fokhagyma, Szőlő, Grépfrút,
Guáva, Jákafa / Dzsekkfrút, Jujuba / Kínai Datolya, Kiwi, Citrom, Fejes saláta, Lime ,
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Litchi, Mandarin, Mangó, Sárgadinnye, Gomba (Sampion), Olivabogyó,
Vöröshagyma, Narancs, Papaya, Petrezselyem, Maracuja, Körte, Datolyaszilva, Kaki
/ Kakiszilva, Ananász, Szilva, Burgonya, Sütőtök, Málna, Ribizli, Csipkebogyó,
Szójabab, Spenót, Eper, Gesztenye, Édesburgonya, Paradicsom, Görögdinnye,

Tojás:Konalbumin, Egész tojás, Tojásfehérje, Tojássárgája, Ovalbumin, Ovomukoid
Hüvelyesek:Szeges lednek / Szegesborsó, Csicseriborsó, Zöldbab, Lencse,
Holdbab/Limabab/Gesztenyebab, Borsó, Vörös vesebab,Szójabab, Fehérbab

Húsok: Marhahús, Csirkehús,Szarvashús,Lóhús,Birkahús, Sertéshús, Nyúlhús, Pulykahús
Tej: alfa-laktalbumin (nBos d4), béta-laktalbumin (nBos d5),, Szarvasmarha eredetű
laktoferrin, Kazein, Cheddar típusú sajtok, Penészes sajtok, Tehéntej, Kecsketej, Kancatej,
Forralt tej, Juhtej, Juhtej savó, Tejsavó

Diófélék: Mandula, Brazildió, Kesudió, Kókuszdió, Mogyoró, Makadámdió, Földimogyoró,
Pekándió, Fenyőmag, Pisztácia, Dió

Egyéb ételek: Kakaó, Szentjánoskenyérfa, Kávé, Édeskömény mag, Guargumi,
Gumiarábikum / Arabmézga, Méz, Komló (toboz), Csillagfürt mag, Maláta, Mustár, Mák,
Tökmag, Repce mag, Cukorrépa mag, Tea, Tragantmézga

Étel rekombinánsok
-Természetes
rec. rACT d8 kiwiből
rec. rApi g 1.01 zellerből
rec. rAra h1 földimogyoróból
rec. rAra h2 földimogyoróból
rec. rAra h3 földimogyoróból
rec. rAra h8 földimogyoróból
rec. rAra h9 földimogyoróból
rec. rBER e1, brazildióból
rec. rCor a1 PR10, mogyoróból
rec. rCor a8, mogyoróból
rec. rCyp c1, pontyból (C. Carpio)
rec. rGad c1, tőkehalból
rec. rGly m4, szójababból
rec. rPen a1 Tropomiozin, garnélarák
rec. rPru p1, őszibarackból
rec. rPru p3, őszibarackból
rec. rPru p4, őszibarackból
rec. rTri a 19, Omega-5-gliadinból
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Fűszerek:: Szegfűbors , Ánizs, Bazsalikom, Babérlevél, Fekete bors, Kömény, Kardamom,
Chili paprika, Fahéj, Szegfűszeg, Bíbortetű kivonat (Kárminvörös), Koriander, Curry, Kapor,
Gyömbér, Zöldpaprika (Éretlen mag), Lestyán, Szerecsendió virága, Majoranna, Menta,
Szerecsendió magja, Oregánó, Paprika, Sáfrány, Zsálya, Tárkony, Kakukkfű, Vanília

Fű és gabonapollenek: Bahiafű, Árpa, Bermudafű / Tarackfű / Csillagpázsit, Rozsnok,
Fénymag / Kanáriköles, Ebír, Közönséges nád, Termesztett zab, Termesztett rozs, Termesztett
búza, Franciaperje, Fenyércirok, Kukorica, Réti csenkesz, Réti ecsetpázsit, Réti perje, Óriás
tippan, Perje, Sziki fű, Borjúpázsit, Mezei komócsin, Pelyhes selyemperje,Tarackbúza

Gyógynövény pollen: Takarmánylucerna, Kamilla, Palmer disznóparéj, Szerbtövis,
Szőrös disznóparéj, Ürömlevelű parlagfű, Pitypang, Sédkender, Keserű hamisüröm, Kerti
seprűfű, Óriás parlagfű, Aranyvessző, Libatop, Japán komló, Csillagfürt, Margaréta,Fekete
üröm, Nagy csalán, Útifű, Repce, (borzas) Rézgyom, Homoki ballagófű, Laboda, Juhsóska,
Cukorrépa, Napraforgó, Közönséges falgyom, Ágas falgyom, Évelő parlagfű, Fehér üröm,
Fodros lórom

Fa pollen: Akác, Amerikai bükk, Kazuárfa, Amerikai mocsárciprus, Viaszbokor,
Kőrislevelű juhar, Cédrus, Szil, Gesztenye, Közönséges nyír, Nyár fa, Ciprusfa, Datolya,
Amerikai duglászfenyő, Bodzafa, Szilfa, Eukaliptusz/gumifa, Magas kőris, Hamvas éger,
Ostorfa, Mogyoró, Gyertyán, Közönséges vadgesztenye, Európai ciprus/Örökzöld ciprus,
Japánciprus, Hárs, Közönséges platán, Olajos kajeputfa, Meszkito-fa, Oregoni boróka, Eperfa,
Tölgy, Olajpálma, Olajfa, Kék palo verde, Pekándió, Borsfa, Monterey-fenyő, Fagyal,
Királynőpálma, Óriás tuja, Vörös eperfa, Keskenylevelű ezüstfa, Seprűzanót, Lucfenyő,
Amerikai ámbrafa, Virginiai örökzöld tölgyfa, Dió, Fehér kőris, Bolyhos hikori, Simafenyő,
Kecskefűz

Felhám és tollak: Hullámos papagáj tollak, Teveszőr, Kanárimadár tollak, Macska hám és
szőr, Baromfi toll, Csincsilla hám, Tehénszőr, Szarvas hám, Kutyaszőr, Kacsa tollak,
Vadászgörény hám, Pinty tollak, Róka hám,. Versenyegér hám, Kecske hám, Liba tollak,
Tengerimalac hám, Hörcsög hám, Lószőr, Nyérc hám, Egér, Egér hám, Ara papagáj tollak,
Papagáj tollak, Galamb tollak, Nyúl hám, Patkány hám

Atkák: Lisztatka, Blomia tropicalis, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides
microceras, Dermatophagoides pteronyssimus, Euroglyphus mayne, Lakásatka,
Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae

Rovarméreg: Gabonaporva, Árvaszúnyog, Dongó, Német csótány, Közönséges csótány,
Kecskedarázs, Közönséges kislisztbogár, Lódarázs, Vörös tűzhangya, Gabonazsizsik,
Cladotanytarsus lewisi, Mézelő méh, Bögöly, Lisztmoly, Szúnyog, Moly, Papírdarázs, Déli
papírdarázs méreg, Amerikai csótány, Fehérpofájú lódarázs, Sárga lódarázs

Mikroorganizmusok:Alternaria alternata penészgomba, Aspergillus flavus / Sárga
penész,Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger/Fekete penész, Aspergillus terreus,
Aureobasidium pullulans/Fekete élesztő, Botrytis cinerea/Szürkerothadás, Candida albicans,
Cephalosporium acremonium, Chaetomium globosum, Cladosporium
herbarum/Korompenész, Curvularia lunata, Epicoccum purpura, Fusarium moniliformis,
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Helminthosporium halodes, Malassezia fajok, Mucor racemosus, Penicillium frequetans,
Penicillium notatum, Phoma betae, Pityrosporum orbiculare, Rhizopus
nigricans/Kenyérpenész, Staphylococcus aureus Toxin A, Staphylococcus aureus Toxin
B,Staphylococcus aureus Toxin C, Stemphylium botryosum, Toxikus sokk szindróma,
Trichoderma viride, Trichophyton ment. var. goetzii, Trichophyton ment. var.
interdigit.,Trichophyton rubrum, Trichosporon pullulans, Ulocladium chartarum, Ustilago
nuda/ valódi porüszög

Foglalkozási allergének:Abachi fa por, Alkaláz (Bacillus fajok), Alfa-amiláz, Murvafürt,
Ananász bromelin, Ricinusmag, Chloramin T, Gyapot mag, Etilén-oxid, Fikusz fajok,
Formaldehid / Formalin, Zöld kávébab, Hexahydrophtalic anhydrid, Izocianát HDI, Izocianát
MDI, Izocianát TDI, Ispaghula, Kaucsukfa latex, Tojás lizozim, Maxatase,
Methyltetrahydrophtalic anhydrid, Papaja papain, Pepszin, Foszfolipáz, Ftálsav-anhidrid,
Savinase, Selyemlepke selyme,Selyemhulladék, Naprafogómag, Trimellitic Anhydride/ TMA,
Sórák haltáp, Pamut nyers rostjai, cross-reactive carbohydrate determinants, Vízibolha haltáp,
Közönséges lisztbogár, Ondófolyadék, Streptavidin, Tetramin haltáp, Dohánylevél
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Betegtájékoztató
Gyomortükrözés/ gastroscopia
Cél:
a nyelőcső, gyomor és nyombél rendellenességeinek felmérése
szövettani mintavétel
gyógykezelés elvégzése ( pl.: polyp levétel stb. ).

Előkészület: a vizsgálat előtt: 6 óra táplálék- és 4 óra folyadékmegvonás
A vizsgálat menete: vizsgálóágyon fekve, bal oldalfekvésben történik a vizsgálat.
Éhgyomorra, a garat helyi érzéstelenítése után egy hajlékony műszer kerül levezetésre a
szájon át a nyelőcsövön, gyomron keresztül a nyombélbe. Az endoszkópon keresztül levegőt
fújunk be, mert az üres gyomor falai összeesnek. A levegő enyhe feszülést, böfögést okozhat.
A vizsgálat során egyenletes légvételeket javaslunk, a légutak szabadok, fulladás nem léphet
fel. Nem szabad kapkodni a levegőt, a hyperventillatio izomgörcsöt okozhat. Az eszköz előre
vezetése öklendezést provokálhat, ez normális reflex. Az esetleges tartalmat a vizsgálat
közben leszívjuk, hányás nem jelentkezik. A vizsgálat fájdalommentes, ideje kb. 3-15 perc.
A vizsgálat után: a garatérzéstelenítés miatt a vizsgálat után 1 óráig nem étkezhet, nem ihat
tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről, írásos és fényképes dokumentációt kap amennyiben
szövettani mintavétel történt, annak eredményére 10-14 napot kell várni
szokatlan panasz esetén jelentkezzen a megadott telefonszámon

LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK:
az érzéstelenítőszer vagy a nyugtató injectio iránti túlérzékenység
a beavatkozással kapcsolatos vérzés
a tükrözéses művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt 10.000 vizsgálatra átlagosan 1
estben sürgős műtét válhat indokolttá.
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Betegtájékoztató
Vastagbéltükrözés/colonoscopia
Rövid vastagbéltükrözés/recto-sigmoideoscopia
Cél:
a vastagbél rövid szakaszán (kb 40 cm) vagy teljes hosszában a betegségek felismerése
szövettani mintavétel
gyógykezelés elvégzése ( pl: polyp eltávolítása )
Előkészület: a vizsgálatot megelőző héten már ne fogyasszon apró magvas gyümölcsöt,
magvas pékárút, paradicsomot, paprikát, uborkát, egyéb magokat. Igyon bőven folyadékot.
A vizsgálat előtti napon még könnyű reggelit fogyaszthat, utána már csak szűrt
gyümölcsleveket, de legpraktikusabb a tea vagy a szénsavmentes ásványvíz. A bevitt
folyadék mennyisége minimum 4 liter legyen. Természetesen a cukorbetegek és azok, akik
nem bírják a koplalást, vihetnek be kalóriát, illetve szénhidrátot (cukrot). Ez lehet cukros tea
is, de megfelel napi 2-3 tápszer fogyasztása (ezek 2 dl-esek, iható rostmentes kiszerelésben).
Utóbbival pontosan tudjuk azt is, hogy mennyi szénhidrátot vittünk be, ami a
cukorbetegeknek fontos. A másik döntő fontosságú lépés a megfelelő előkészítő (béltisztító)
készítmény pontos, utasítás szerinti használata.
Ha tükrözés reggel van: a béltisztítót előző nap 16 órakor 1 tasakkal (2dl vízben feloldva) igya
meg, majd a vizsgálat reggelén 06 órakor a második tasakkal. Ez után már a vizsgálatig ne
fogyasszon folyadékot.
Ha a tükrözés délben vagy délután van: a béltisztítót előző nap 18 órakor igya meg (2 dl
vízben feloldva), majd a vizsgálat előtt 4 órával igya meg a második tasakkal. Ezután már ne
fogyasszon folyadékot sem a vizsgálatig.
Székrekedés esetén a vizsgálatot megelőző 2. napon(tehát pénteki vizsgálat esetén szerdán)
vegyen be reggel- este 2- 2 Dulcolax tabl- t, valamint a vizsgálat előtti napon reggel 1x2
Dulcolax tablettát. Ez után a fent leírtak szerint folytassa az előkészületet.
GYÓGYSZERELÉS MEGVÁLTOZTATÁSA: A vizsgálat előtt 5 nappal ne vegye be pl. Plavix, Ticlid
(clopidogrel, ticlopidin) tartalmú, Aspirin (acetil-szalicilsav) tartalmú gyógyszereit,valamint
Syncumar, Marfarin, Pradaxa, Xarelto (acenokumarol, kumarin, dabigatran, stb.) tartalmú
egyéb vérhígító kezelést is fel kell függeszteni. HEPARIN injectioját a vizsgálat napján ne
adja be! Ezen szerek használatáról a vizsgáló orvost tájékoztatni kell! A gyógyszerek
újrakezdésének időpontjáról és mikéntjéről a vizsgáló orvosa dönt, elkezdeni csak az Ő
engedélyével szabad!
A vizsgálat menete: hashajtás, beöntés vagy ezek kombinációja után egy hajlékony műszer
bevezetése a vastagbélbe egyidejű levegőbefúvással. Az eszköz kb. 3-5 percig tartó előre
haladása kellemetlenséget okoz, melyet ellentartással, gyógyszeres előkészítéssel enyhítünk.
6600 Szentes, Arany János utca 3
tel./fax.: +36 63 785 885 mobil: +36 20 326 3297

A vizsgálat során az eszköz okozta mechanikus sérülés hatására vérzés, a vastagbél
kilyukadása előfordulhat elsősorban olyan betegségek mellett, ahol a bélfal eleve beteg,
vagy operatív beavatkozás történik. Ennek előfordulási aránya 1:2000 vizsgálat. A vizsgálat
kellemetlenségeinek leküzdésére kérés esetén fájdalomcsillapító injectiót alkalmazunk, vagy
szedálásban/altatásban történik a vizsgálat.
A körülményektől függően a vizsgálat kb. 10-60 percig tart. A vizsgálat után a puffadás érzése
természetes.
A vizsgálat után a fent leírtak miatt kórházi megfigyelés válhat szükségessé.
LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK:
az előkészítéssel összefüggő folyadékvesztés panaszokat okozhat
érzéstelenítő vagy a nyugtató injectió iránt túlérzékenység jelentkezhet
a beavatkozás vérzéssel járhat
tükrözéses művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt 1.000 vizsgálatra 1 esetben sürgős
műtét válhat indokolttá
A 15-60 percig tartó vizsgálat után kevés vérzés jelentkezhet. Ha a vérzés nagy volumenű, ha
a hasa puffadt, fájdalmas, lázas lesz, haladéktalanul jelezze vizsgáló orvosának!
SZEDÁLÁS: Amennyiben szedálást kér a vizsgálathoz, a vizsgálat során fellépő amnezia miatt
gépkocsit vezetni, egyedül közlekedni nem tud. Kísérővel érkezzen. Kérjük, hogy 1-nél több
kísérőt ne hozzon magával, gyermek esetén is max 2 főt!!
Szedálás (Dormicum, Midazolam) mellett a beteg nem alszik mélyen, csak bódult, érzékelése
csökken. Viselkedése megváltozik, nem tud kontrollt gyakorolni érzelmein. A vizsgálat
körülményeire nem emlékszik pontosan. A fenti szer mellé NoSpa, Algopyrin, Buscopan
injectiot adunk görcsoldásra, fájdalomcsillapításra. GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉGÉT EZEKRE A
SZEREKRE ELŐRE JELEZZE!
ALTATÁS: Ha narcosisban kéri vizsgálatát, előzetesen altathatósági vizsgálaton kell átesnie.
Ekkor laborvizsgálat is szükségessé válhat. A narcosist altatóorvos végzi.
Altatás után megfigyelés szükséges. Csak a gasztroenterológus és az anaesztheziológus közös
döntése után hagyhatja el a rendelőt.
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