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Vizsgálatkérő lap szomatosztatin receptor szcintigráfiához
Tisztelt Nukleáris Medicina !

Beteg neve:
      
Születés ideje:



Dossziészám:

Lakcím:
  
TAJ szám:

Beküldő (osztály, rendelő): 

Kódja: 

Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat:

BNO (vizsgálatot indokló dg):
  
Vizsgálat iránya (a kért vizsgálat):
  TECTROTYD - szomatosztatin receptor szcintigráfia
Kórelőzmény, előző vizsgálatok eredményei, jelen állapot:

Feltételezett dg. –vel összefüggő vizsgálatok eredményei:


Vizsgálat dátuma:   7:30 óra

Amennyiben a vizsgálaton nem tud megjelenni, úgy azt feltétlenül jelezze a 1135 melléken.

Betegtájékoztató 
A vizsgálat célja: Neuroendokrin daganatok vizsgálata, szomatosztatin receptorok kimutatása.
A vizsgálat előtti napon és aznap igyon bőven folyadékot!, ehet, gyógyszereit beveheti.
A vizsgálatot megelőző napon hashajtó készítmény bevétele szükséges. 
A vizsgálat ellenjavallata: terhesség
A készítmény esetleges mellékhatásai: túlérzékenységi reakció előfordulhat
A vizsgálat menete: A vizsgálat előjegyzés alapján történik. 
Kb. 700 Mbq Tc-99m-Tektrotyd injekciót intravénásan kapja meg. A beadás után szcintigráfiás felvételeket készítünk 1 és 4 óra múlva az egész testről, szükség esetén egy kiválasztott régióról SPECT-CT vizsgálat készül. Értékelés után leletet adunk (kérjük ezt jutassa el kezelő orvosához). 
A beadott radiofarmakon nagyrészt a vesén keresztül vizelettel, kisrészt a májban kiválasztódva a széklettel ürül. 
Sugárvédelmi szabályok:
A beadást követő 24 órában a szoptatást fel kell függeszteni, a lefejt anyatejet nem szabad felhasználni. 
A beadást követő 24 órában a környezetében levő emberektől távolságtartás ajánlott, gyermekek és várandós asszonyok társaságát kerülje!
Az izotóp beadását követően aznap más vizsgálat (labor, rtg stb.) ne történjen.
Beleegyező nyilatkozat
Én   Xxx ezennel megerősítem, hogy  tájékoztatott az alkalmazott vizsgálatról, az ezzel járó előnyökről. Elolvastam és megértettem a betegtájékoztatót. Elismerem, hogy elegendő idő állt rendelkezésemre ahhoz , hogy döntésemet meghozzam és önként beleegyezzem a vizsgálatba.

A beteg aláírása:...............................................

Én a kezelő orvos megerősítem, hogy a beteget tájékoztattam a vizsgálat természetéről, céljáról. Bizonyítom, hogy a betegtájékoztatót elolvasta és önként vesz rész a vizsgálatban.

Dátum: Budapest, 2020.

Beküldő orvos aláírása:  
