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Ultrazvukové vyšet ř

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodi
v předkládaném formuláři si přečtete informace o 
látkou.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout

Co je ultrazvukové vyšet ření
Ultrazvukové vyšetření je bezbolestná, bezpečná diagnostická metoda bez použití 
rentgenového záření. Jedná se o
žíly a aplikuje se malé množství kontrastní látky pro ultrazvukové vyšetření.

Jaký je d ůvod (indikace) tohoto výkonu:
Ultrazvuk s aplikací kontrastní látky umožňuje vyšetřit orgány dutiny břišní, měkkých 
tkání krku, prsa, klouby a střevní stěnu. Kontrastní látka v
zvýrazňuje předpokládaný patologický proces v
indikující lékař požadavkem na žádance k

Jaký je režim pacienta p řed výkonem:
Při vyšetření dutiny břišní pacient přichází nalač
neslazený čaj, alespoň 2 hodiny před vyšetřením nemočit. P
bez zvláštní přípravy před vyšetřením.

Jaký je postup p ři provád ění výkonu:
Vyšetření se provádí vleže na zádech speciální ultrazvukovou sondou, dle úvahy 
vyšetřujícího lékaře může být pacient polohován 
Před vyšetřením sestra zajistí periferní žílu, během vyšetření se aplikuje malé množství 
kontrastní látky – dle vyšetřované oblasti 1,5
daného orgánu či ložiska po 5 min.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:
Z aplikace kontrastní látky (mikrobubliny SF6, které prochází plicní bariérou, pacient je 
vydýchá), vzácně se může objevit alergoidní reakce jako kožní erytém, bradykardie, 
hypotense nebo anafylaktický šok. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a p říjmení: 

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce   

 Jméno a p říjmení:  

Informovaný souhlas
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Ultrazvukové vyšet ření s kontrastní látkou

vážení rodi če,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o ultrazvukovém vyšetření s

Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat
navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k 

ření: 
je bezbolestná, bezpečná diagnostická metoda bez použití 

rentgenového záření. Jedná se o neintervenční vyšetření, kdy se zavede kanyla do periferní 
é množství kontrastní látky pro ultrazvukové vyšetření.

vod (indikace) tohoto výkonu:  
aplikací kontrastní látky umožňuje vyšetřit orgány dutiny břišní, měkkých 

, klouby a střevní stěnu. Kontrastní látka v těchto indiko
patologický proces v dané tkáni. Vyšetřovanou oblast určuje 

indikující lékař požadavkem na žádance k ultrazvukovému vyšetření. 

řed výkonem:  
Při vyšetření dutiny břišní pacient přichází nalačno, může pít tekutiny 

hodiny před vyšetřením nemočit. Při vyšetření jiných oblastí 
zvláštní přípravy před vyšetřením. 

ění výkonu:  
Vyšetření se provádí vleže na zádech speciální ultrazvukovou sondou, dle úvahy 
vyšetřujícího lékaře může být pacient polohován – vyšetření v jiných polohách. 
Před vyšetřením sestra zajistí periferní žílu, během vyšetření se aplikuje malé množství 

dle vyšetřované oblasti 1,5–4,8 ml. Ultrazvukem sledujeme prokrvení 
daného orgánu či ložiska po 5 min. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika:  
aplikace kontrastní látky (mikrobubliny SF6, které prochází plicní bariérou, pacient je 

ě se může objevit alergoidní reakce jako kožní erytém, bradykardie, 
hypotense nebo anafylaktický šok.  

Rodné číslo:   

Informovaný souhlas

kontrastní látkou  

ultrazvukovém vyšetření s kontrastní 

lékařem, který Vás bude informovat 
 jeho provedení. 

je bezbolestná, bezpečná diagnostická metoda bez použití 
neintervenční vyšetření, kdy se zavede kanyla do periferní 

é množství kontrastní látky pro ultrazvukové vyšetření. 

aplikací kontrastní látky umožňuje vyšetřit orgány dutiny břišní, měkkých 
těchto indikovaných případech 
. Vyšetřovanou oblast určuje 

no, může pít tekutiny – čistou vodu nebo 
ři vyšetření jiných oblastí 

Vyšetření se provádí vleže na zádech speciální ultrazvukovou sondou, dle úvahy 
jiných polohách.  

Před vyšetřením sestra zajistí periferní žílu, během vyšetření se aplikuje malé množství 
4,8 ml. Ultrazvukem sledujeme prokrvení 

aplikace kontrastní látky (mikrobubliny SF6, které prochází plicní bariérou, pacient je 
ě se může objevit alergoidní reakce jako kožní erytém, bradykardie, 
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Nežádoucí účinky mohou být bolesti hlavy, nevolnost, bolest v
v místě vpichu. Většinou jsou nezávažné, přechodné, odezní bez násle

Kdy se nesmí podat kontrastní látka

• při známé přecitlivělosti na fluorid sírový
• při závažných srdečních onemocněních 

pectoris během posledních 7 dnů, nedávná int
ischemická choroba srdeční s
srdeční selhání, po implantaci chlopní, h

• u pacientů se známým pravo

• u pacientů s ARDS (syndromem dechové tísně dospělých)
• u těhotných, kojících žen 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
Pacient je 30 minut pod dohledem zdravotníků, dále bez omezení.

Jaké jsou m ožné alternativy výkonu:
Nejsou žádné možné alternativy výkonu.

Prohlašuji, že mi byl náležit ě

provedení, následky, možná rizika 
vysv ětleny možné alternativy v
vyplývající z n epodstoupení plánovaného výkonu. M
lékaře na všechno, co m ě ve vztahu k
jsem vysv ětlení, kterému jsem porozum
o možnosti  sv ůj souhlas s navrženým postu

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Datum: 

___________________________________    ___________________________________
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce
 

__________________________________    
Jméno a podpis vyšetřujícího lékaře 

 
Pacient není schopen podpisu
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________
Jméno, příjmení a podpis svědka  

Informovaný souhlas
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Nežádoucí účinky mohou být bolesti hlavy, nevolnost, bolest v místě aplikace, reakce 
místě vpichu. Většinou jsou nezávažné, přechodné, odezní bez následků. 

Kdy se nesmí podat kontrastní látka:  

ři známé přecitlivělosti na fluorid sírový nebo kteroukoli složku Sonovue
ři závažných srdečních onemocněních – akutní infarkt myokardu, nestabilní angina 

pectoris během posledních 7 dnů, nedávná intervence na koronárních tepnách, 
schemická choroba srdeční s anginou pectoris, NYHA III. – IV., těžší poruchy rytmu, 

ání, po implantaci chlopní, hypertensní krize 
pacientů se známým pravo-levým zkratem, s těžkou plicní hypertenzí

ARDS (syndromem dechové tísně dospělých) 
žen a dětí 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:  
Pacient je 30 minut pod dohledem zdravotníků, dále bez omezení. 

ožné alternativy výkonu:  
tivy výkonu. 

Prohlašuji, že mi byl náležit ě objasn ěn důvod, p ředpokládaný prosp
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu

tleny možné alternativy v četně jejich komplikací a zdravotní d
epodstoupení plánovaného výkonu. M ěl(a) jsem možnost zeptat se 

ě ve vztahu k  plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
tlení, kterému jsem porozum ěl(a). Lékařem jsem byl(a) pou

navrženým postu pem odvolat. 

provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.  

___________________________________    ___________________________________
ienta nebo zákonného zástupce  Razítko oddělení, jméno, příjm

 lékaře, který vysvětlující pohovor provedl

__________________________________      
                                  

Pacient není schopen podpisu . Svůj souhlas vyjád řil: 

___________________________________    ___________________________________
   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis

Informovaný souhlas

místě aplikace, reakce 
dků.  

nebo kteroukoli složku Sonovue 
akutní infarkt myokardu, nestabilní angina 

koronárních tepnách, 
IV., těžší poruchy rytmu, 

těžkou plicní hypertenzí 

edpokládaný prosp ěch, způsob 
a komplikace plánovaného výkonu . Byly mi 

 jejich komplikací a zdravotní d ůsledky 
l(a) jsem možnost zeptat se 

plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
em jsem byl(a) pou čen(a) 

___________________________________    ___________________________________ 
Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího

vysvětlující pohovor provedl 

___________________________________    ___________________________________ 
méno, příjmení a podpis  lékaře 


