
 

Kontrastná látka podávaná pri CT vyšetreniach 

Kontrastná látka – je RTG kontrastná látka vo vode rozpustná, ktorá svojou  povahou  umožňuje  zobraziť 
jednotlivé  orgány,  ich  dutiny,  alebo  chorobné  procesy. Používa  sa  pri  CT (spresnenie nálezov  
v mozgu, obličkách, pečeni, pankrease, slezine, cievach a iných štruktúrach) vyšetreniach. 
 

Nežiaduce účinky: 
 

Mierne až stredné: 
 Bolesť – pri vpichu do žily, ako pri bežnej injekcii, 
 Pocit tepla –  hlavne  v  ústach,  niekedy  zlá chuť v ústach, nutkanie na zvracanie, niekedy točenie 
   hlavy,  pocit  na  odpadnutie  (kontrastná  látka sa podáva v ležiacej  polohe) slabosť. 
   Tieto príznaky sú prechodné a rýchlo ustúpia. 
 Točenie hlavy, pocit na odpadnutie – niekedy  (kontrastná  látka  sa  podáva  v  ležiacej  polohe), 
   slabosť. Tieto príznaky sú prechodné a rýchlo ustúpia. 
 Kožné reakcie – niekedy sa vyskytnú kožné reakcie – vyrážky, svrbenie – ustúpia po liekoch 
Závažnejšie: 
 Môžu postihnúť srdcovocievny systém, zvýšenie prípadne zníženie krvného tlaku, sťažené  

dýchanie, zmätenosť, kŕče. Príznaky ustúpia po liekoch. 
 

Prosím, otočte list 



 
 

 

Poučenie a informovaný súhlas s rádiodiagnostickým vyšetrením * 
 

Pacient, resp. aj jeho zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba pacienta bol/a informovaný/á 
odosielajúcim lekárom o účele, povahe, následkoch, rizikách poskytnutia, ako aj o rizikách spojených 
s odmietnutím navrhovaných diagnostických postupov, podľa Z. z. 576/2004 o zdravotnej 
starostlivosti § 6. Zároveň prehlasuje, že odosielajúcemu lekárovi nezatajil/li žiadne vážnejšie 
ochorenia, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a výsledok vyšetrenia. Dotknutá osoba svojim podpisom 
potvrdzuje, že bol/a poučený/á zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným 
časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas. 
 

ŽENY VO FERTILNOM VEKU (obdobie ženy, kedy môže byť gravidná, zväčša 15 až 49 rokov) 
Čestne prehlasujem, že v čase vyšetrenia nie som gravidná a o možnom riziku ionizačného 
žiarenia som bola dostatočne a mne zrozumiteľne poučená. V prípade že som dojčiaca matka, 
informovala som o tejto skutočnosti ošetrujúceho lekára / zdravotný personál. 
 

 

 
 

 
______________________________________________________________________________ 
Pracoviská s ionizujúcim žiarením RDG oddelenia Nemocnice SNV, a.s. postupujú podľa vyhlášky MZ SR č. 101/2018 Z. 
z. §3 – 5 pri zabezpečovaní optimalizácie lekárskeho ožiarenia a radiačnej ochrany pacienta a sprevádzajúcej osoby. 
 

 
 

 

* Informovaný súhlas je súčasťou zdravotnej dokumentácie podľa § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


