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Enteroklysa 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o elektrolyse.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je enteroklysa:  
Enteroklysa je vyšetření tenkého střeva ionizujícím zářením s podáním báryové kontrastní 
látky a roztoku metylcelulosy sondou cíleně do tenkého střeva. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem enteroklysy je detailní zobrazení povrchu tenkého střeva, potvrzení či vyloučení 
jeho zánětlivého či nádorového postižení. Provádí se při podezření na tato onemocnění. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
8 hodin nejezte, nepijte, nekuřte a nežvýkejte. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vyšetření provádí lékař radiolog, zavede do střeva dutinou ústní nebo nosní tenkou sondu, 
kterou pak podává báryovou kontrastní látku a roztok metylcelulosy. Celý proces probíhá 
za kontroly pomocí ionizujícího záření na vyšetřující sklopné stěně.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikace se objevují zřídka, s rozvojem technologií došlo k jejich dalšímu výraznému 
snížení: 

 nepříjemné pocity při zavádění sondy, vlastní podání roztoku může vyvolat pocit 
plnosti, průjem, zvlášť mohou být citliví pacienti s již prokázaným zánětlivým 
onemocněním tenkého střeva či tračníku 

Riziko spojené s ionizujícím zářením: 
Ionizující (rentgenové) záření ve formě dlouhodobého menšího i krátkodobého velmi 
intenzivního záření má negativní účinky na člověka a živé organismy. Navozuje v živé 
hmotě řadu změn vedoucích k poškození struktur živé hmoty. 
Radiodiagnostické výkony jsou prováděny erudovaným personálem. Při vyšetření je 
postupováno tak, aby dávka ionizujícího záření byla co nejnižší v poměru zachování kvality 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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vyšetření. Pravidelně je prověřován stav RTG přístrojů, které musí splňovat přísné normy. 
Jsou používány ochranné prostředky k vykrytí citlivých partií mimo zájmovou oblast 
vyšetření. Obdržené dávky při vyšetření jsou sledovány a zaznamenávány. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
V případě vyšetření tlustého a v některých případech i tenkého střeva se dostatečně 
vyprázdnit na WC. V případě jakýchkoliv potíží okamžitě upozornit personál a lékaře! 
Přechodně může být bílá stolice.  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Kapslová enteroskopie, magnetická resonance nebo CT enteroklysa. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) 
o možnosti  svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce  Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
  lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

__________________________________     ___________________________________ 
Jméno a podpis vyšetřujícího lékaře                                 Jméno a podpis vyšetřujícího radiologického asistenta  

 
Pacient není schopen podpisu. Svůj souhlas vyjádřil: 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 

 


