ONAM İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU
INTRAVENÖZ PİYELOGRAFİ (IVP)
Bu formun amacı, uygulanacak işlem öncesi sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı
sağlamaktır. Yapılan muayeneniz sonucunda hekiminiz, rahatsızlığınızın nedeninin kesin olarak anlaşılabilmesi ve en uygun
tedavinin belirlenebilmesi amacı ile sizden böbrek ve idrar yolları ilaçlı (IVP) filmi çektirmenizi istemektedir.
Genel Bilgiler
IVP tetkiki, böbrek ve idrar yolları hastalıklarının tanısında
başvurulan radyolojik bir inceleme yöntemidir. Böbrekler ve
idrar yolları barsaklar tarafından örtüldüklerinden, net olarak
görüntüleyebilmek için incelemeye gelmeden önce
barsaklarınızın boşaltılması amacı ile “müshil” adı ile
tanıdığımız bir ilaç kullanmanız gerekmektedir. Bu amaçla
tetkik randevunuzdan önce size tarif edildiği şekilde
hazırlığınızı yaptıktan sonra hiçbir şey yemeyerek hastaneye
aç karnına gelmelisiniz. Tetkik öncesi sigara, çay, gazlı ve
kolalı içecekler içmemeniz gerekmektedir. Müshil kullanımı
tek defada etkili olmayabileceğinden, tekrar kullanımı veya
boşaltıcı lavman ile kolonun temizlenme gereksinimi
doğabilir.
IVP filminde; böbreklerinizin ve idrar yollarınızın
görüntülenmesi amacı ile “radyolojik kontrast ilaçlar” adını
verdiğimiz bir ilacın damar yolu ile enjeksiyonu
gerekmektedir. Bu ilaçlar “iyot” içerirler ve kana karıştıktan
sonra böbrekler tarafından süzülerek, röntgen filminde
böbrek ve idrar yollarının görüntülenmesini sağlarlar. Bu
amaçla kullanılan çok çeşitli kontrast maddeler
bulunmaktadır.
İyotlu ilaçlar hafif bulantı hissi, kızarıklık, bazen
döküntülerin oluşması gibi hafif reaksiyonlara yol açabilir.
Bu tür reaksiyonlar sık olmayıp, işlem hekim denetiminde
olduğundan endişe duyulmamalıdır. Ancak, bazı alerjik
bünyeli hastalarda iyotlu kontrast maddelerin daha ciddi
alerjik reaksiyonlara da yol açabileceği bilinmektedir. Bu
nedenle eğer; bilinen bir alerji hastalığınız varsa (astım,
saman nezlesi gibi) ya da bu tür ilaçlar daha önce size
uygulanmış ve herhangi bir rahatsızlığınız olmuş ise, bunu
tetkik öncesinde radyoloji uzmanımıza bildirmenizi rica
ediyoruz. Bu durumda rahatınız için gerekli ek önlemler
alınabileceği gibi, daha farklı ilaç uygulamalarına veya
inceleme yöntemlerine de karar verilebilir.
İnceleme yaklaşık 30-45 dakika kadar sürecektir. Tetkikiniz
tamamlandıktan sonra uzman hekimimiz filmlerinizi kontrol
ederek bulgularını ayrıntılı bir rapor şeklinde hazırlayacaktır.

IVP İncelemesi İçin Yapılması Gerekenler
Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza mutlaka
söyleyiniz. İşlem sonrası bazı ilaçların en az 24 saat
öncesinde kesilmesi gerekmektedir. (Metformin,
aminoglikozid, NSAID gibi ağrı kesiciler)
• Böbrek yetmezliği öyküsü olanlar ve 40 yaşın
üzerindeki herkesin IVP öncesinde Kreatinin düzeyine
bakılması gerekmektedir.
• 10
yaşından
küçük
çocuklar
için
hazırlık
gerekmemektedir.
• İncelemeden iki gün önce diyete başlayınız. Çorba,
püre, meyve suyu, muhallebi, puding, komposto v.b
yağsız, hafif ve posa bırakmayan gıdalar alınız. Çiğ
sebze, meyve, salata, süt ve yoğurt yemeyiniz.
• Diyetin ilk günü, verilen ilacın birinci yarısını akşam
yemeğinden (20:00) bir saat sonra (21:00) içiniz.
• İlaç içildikten sonra inceleme yapılana kadar hiçbir şey
yemeyiniz.
• Sabah aç karnına hastaneye geliniz.
Unutmamanız Gerekenler
•

•
•
•
•
•
•

İncelemeye aç karnına geliniz.
İnceleme sabahı su, sigara v.b içmeyiniz.
Size önerilen hazırlığı yapınız.
Hekiminizin yazdığı İstek Belgesini, varsa Özel Sağlık
Sigortası kartınızı getiriniz.
Eğer varsa, eski radyolojik incelemelerinizi yanınızda
getiriniz.
Bayan hastalarımız için; hamileyseniz veya hamile olma
olasılığınız varsa mutlaka doktorunuza danışınız.

Hastanın/Hastanın Yasal Temsilcisinin
Yukarıda yazılı açıklamaları okudum ve anladım. İşlemin yapılmasını kabul ediyorum.
Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

İmzası:

