JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
GASZTROENTEROLÓGIAI BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
A VASTAGBÉL TÜKRÖZÉSES VIZSGÁLATA

Kedves Betegünk!
Az Ön részére ajánlott vizsgálat a vastagbéltükrözés, amelyet a vastagbél betegségeinek: gyulladás,
polyp, jóindulatú és rosszindulatú daganat felismerése céljából végezzük. A pontos diagnózis
felállítása szövettani mintavételt (biopsiát) tehet indokolttá. A beavatkozás másik célja a bélben lévő
polyp eltávolítása.
A vastagbélből származó vérzés, vagy annak gyanúja esetén sürgős vastagbéltükrözés és
vérzéscsillapítás lehet indokolt.
Cél:




A vastagbél betegségeinek felismerése
Szövettani mintavétel
Gyógykezelés elvégzése (pl. daganat eltávolítása)

A vizsgálat menete:
A vastagbél gondos kitisztítása (hashajtás, beöntések ül. ezek kombinációja) után egy hajlékony
műszer kerül felvezetésre a végbélnyíláson. (Bizonyos műtétek után a hasfalra kivezetett stomán át
a vastagbélbe egyidejű levegőbefuvással.) Evvel a vizsgálattal a vastagbelet és a vékonybél utolsó
10-20 centiméterét tekinthetjük át. A páciens a bal oldalára fekszik felhúzott lábakkal. A vizsgálat
alatt, az orvos utasítására, néha a hátára is kell fordulnia a páciensnek. Az eszköz 130-150 hosszú,
flexibilis, kb. női mutatóujjnyi vastag. Az eszközt csúsztatóval kenjük be, majd óvatosan a végbélbe
vezetjük. Az eszközön keresztül fény vetül a bél falára, illetve kevés levegővel a bél lumenét
feltágítjuk. A vizsgálat célja, hogy a vakbélig, vagy bizonyos esetekben a csípőbélig jussunk el.
A vizsgálat a beavatkozás jellegétől függően 10-60 perc is lehet.
A vizsgálat kellemetlenségeinek leküzdésére, a beteg kérésére fájdalomcsillapító injekciót kaphat,
injekció után 2-3 órán át aluszékony lehet, aznap gépjárművet nem vezethet. lnjekció adása illetve
endoszkópos terápiás beavatkozást követően kórházi megfigyelés válhat szükségessé.
A vizsgálatot követően a has puffadásának érzése természetes. Szokatlan panasz esetén forduljon a
vizsgálatot végző orvoshoz ill. osztályhoz!
A vizsgálat előkészítése
A vizsgálat 3-4 napos étrendi (rost-, salakszegény étrend) és gyógyszeres előkészítést (hashajtást)
igényel. A vizsgálat éhgyomorra történik, bizonyos esetekben a vizsgálat előtt 1-2 órával a páciens
tablettás nyugtatókat is kaphat, melyet kevés vízzel vesz be. Közvetlenül a vizsgálat előtt a páciens
még 1-2 beöntést kaphat.
Az előkészítéssel összefüggő folyadékveszteség panaszokat okozhat.
Lehetséges szövődmények
Teljes kockázatmentesség a legnagyobb gondossággal végzett vizsgálat esetén sem garantálható!
A beavatkozás jellegétől, és a bódítás effektusától függően a páciensnek a vizsgáló intézményben
kell maradnia az orvos utasításának megfelelő ideig. Amennyiben polip eltávolítás történt, úgy a
következő hét napban fizikai kímélet, nagy hasprés kerülése szükséges a vérzés elkerülése céljából.
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Terápiás jellegű beavatkozás esetén csak az orvos engedélye után lehet táplálkozni. Láz, hasi
fájdalom, véres széklet esetén a kezelőorvost értesíteni kell.
Szövődmény forrása lehet:
1.) a nyugtató injekció iránti túlérzékenység.
2.) a polyp eltávolítása során vérzés támadhat a polyp nyelében lévő érből.
3.) bélperforáció (a bél kilyukadása). Szövődmények esetén műtét válhat szükségessé.
Endoscopos vizsgálatot és beavatkozást csak akkor végzünk, ha az esetleges szövődmény
endoscopos és sebészi elhárításának feltételei adottak. Tükrözéses művelet kapcsán fellépő
szövődmény miatt 1.000 vizsgálatra átlagosan 1 esetben sürgős műtét válhat indokolttá.
A szövődmények kialakulásának megelőzése, csökkentése érdekében kérjük, hogy a vizsgálat előtt
tájékoztassa vizsgáló orvosát és endoszkópos asszisztensét, ha:





van valamilyen vérképzőszervi betegsége (túlzott vérzékenysége (pl. gyakran vérzik az orra,
hajlam sérülésre)?
szed valamilyen vérhígító gyógyszert (mint pl. Syncumar, Kumarin, Aspirin, Heparin)?
van valamilyen allergiája (mint pl. asztma, szénanátha), vagy allergiás-e a jódra, kontraszt
anyagra, gyógyszerekre, ragtapaszra?
szülő korban lévő asszonyoknál: terhes lehet-e?
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