Virtuális méhtükrözés vizsgálat beleegyező nyilatkozat
Aláírásommal tudomásul veszem, hogy jelen ismereteink szerint az ultrahang vizsgálatnak nincs semmilyen hátrányos
biológiai hatása. A protokollban előírtak maradéktalan betartása mellett az egyes rendellenességek kimutathatósága a
rendellenesség típusától, és a vizsgált személy testalkatától függően változó mértékű, de soha nem éri el a 100%-ot.
Tudomásul veszem, hogy az ultrahangvizsgálat hatékonysága, a különböző elváltozások esetében eltérő, és így nem
alkalmas minden rendellenesség adott időben, teljes biztonsággal történő felismerésére. Bizonyos rendellenességek
bármikor rejtve maradhatnak, így a negatív ultrahang-vizsgálati lelet nem képes kizárni 100%-ban bármely szerv
rendellenességének lehetőségét.
Tudomásul veszem, hogy vizsgálathoz a méhüreg fiziológiás sóoldattal való feltöltése szükséges, belegyezésemet adom
fiziológiás sóoldat katéteren keresztüli bejuttatására.
A virtuális méhtükrözés vizsgálatának ellenjavallatai, ezek közül egyik sem áll fenn:
1. Aktív kismedencei gyulladás
2. Menstruáció
3. Terhesség
A virtuális méhtükrözés vizsgálatának mellékhatásai
A procedúra mindössze kisebb kellemetlen érzéssel szokott járni. Amennyiben fájdalmat érez, azonnal jelezze, mert a
vizsgálat bármikor megszakítható. Altatásra vagy érzéstelenítésre nincs szükség a vizsgálathoz. Szorongó páciensek a
vizsgálat előtt 30 perccel nyugtatót, fájdalomcsillapítót vehetnek be.
A virtuális méhtükrözés lehetséges szövődményei, és előfordulásuk a szakirodalom alapján hirtelen vérnyomás
esés 1:20 2. méhfal sérülés (perforáció) 1:1000 3. gyulladás 1:100
Alulírott a vizsgálatra vonatkozó és mindenre kiterjedő előzetes felvilágosítás után nyilatkozom, hogy a fentieket
megértettem, elfogadom és kérem az ultrahangvizsgálat elvégzését. Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgálat során
felmerülő személyes adataimat az orvosi titoktartás szabályainak betartása mellett megőrizzék. Minden kérdésemre
kielégítő választ kaptam. További kérdésem nincs. A kérdéseket és az azokra kapott válaszokat nem kérem rögzíteni.
Aláírásommal elfogadom, hogy a honlapon és reklámban szereplő 3 dimenziós képek csak jó látási viszonyok között,
ideális helyzetben készíthetőek, melyet a vizsgálat előtt nem tudunk 100 %-ban garantálni. Ugyanakkor biztosítjuk,
hogy a vizsgálat során mindent megteszünk, hogy a helyzethez képest a legjobb minőségű képek készüljenek.
A vizsgálat alapdíja 45.000,- Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:
•
a kismedencei szervek teljes vizsgálata a fentiek szerint, valamint a méh katéteres feltöltése fiziológiás
sóoldattal és erről 3 dimenziós felvételek, rétegfelvételek készítése
•
írásos orvosi dokumentáció
•
képi dokumentáció a vizsgált területekről e-mailben küldve
•
a vizsgálatról készült videó dokumentáció, melyet szerverünkről tölthet le
•
pendrive-ra írás 4000 Ft, mely a 32 GB-os pendrive-ot is tartalmazza.
Budapest,
...............................................................................
Páciens aláírása

