
Betegtájékoztató csont szcintigráfiához 

 

Tisztelt Betegünk! 

Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni a vizsgálat menetéről, amelyet a Szent Borbála Kórház 

Izotópdiagnosztikai osztályán fogunk elvégezni. 

 

CSONT SZCINTIGRÁFIA MENETE 

A vizsgálat során Tc-99m izotóppal jelzett MDP-Skeleton-t juttatunk szervezetébe intravénás injekció 

formájában, amely a csontokban kötődik meg. A szerv élettani működésétől függően kb. 3 óra várakozásra 

van szükség az injekció beadását követően, mielőtt a felvételeket elkészítenénk.   

Az injekció beadását követően 1 óra múlva 1-1,5 liter folyadék elfogyasztása szükséges, mely elősegíti a 

csontokhoz nem kötődő izotóp gyors kiürülését. 

A szervezetbe bejuttatott kis mennyiségű radioaktív anyag szervi eloszlását vizsgáljuk gammakamera 

segítségével. A vizsgálat, fekvő állapotban készül. 

Kérjük, a vizsgálat kezdetét megelőzően a hólyagját ürítse ki! 

 

1. Vizsgálataink előjegyzéssel történnek. Az időpontot szíveskedjenek pontosan betartani, mert a radioaktív 

anyag bomlása miatt a későbbi időpontban beadott anyag aktivitása lecsökken, ezért a vizsgálat nem 

értékelhető. Kérjük, amennyiben az előjegyzett időpontra Ön nem tud eljönni, értesítsen minket, hogy az 

előjegyzett betegek közül a vizsgálatot elvégezhessük, így a vizsgálati anyag nem vész kárba. 

2. Jelentkezéskor hozza magával: személyi igazolványát, TB kártyáját, előző leleteit, zárójelentéseit, 

beutalóját! 

3. Kérjük, hogy gyermekét NE hozza magával a laboratóriumba a felesleges sugárterhelés elkerülése 

érdekében! 

4. A vizsgálat reggelén étkezhet, gyógyszereit beveheti, mint máskor. A vizsgálathoz hozzon magával 1-1,5 

liter folyadékot. 
 

Nőbetegeinknek 

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes. Kérjük, a 

vizsgálat előtt tájékoztassa kollegáinkat, hogy terhes-e vagy szoptat-e csecsemőt!  

 

VAN-E VALAMILYEN MELLÉKHATÁSA A VIZSGÁLATNAK? 

A radioaktív anyag, melyet kap, nem rendelkezik semmilyen mellékhatással. Allergiás tünetek nem szoktak 

előfordulni.  

 

A vizsgálat után  

A vizsgálat után a radioaktív anyag aktivitása a szervezetben gyorsan lecsökken, a maradék aktivitás a 

vizelettel ürül. Emiatt a vizsgálat napján kérjük, legyen fokozott figyelemmel az alábbi higiénés 

követelményekre. Férfiak is ülve használják a toalettet, használat után a WC-t legalább kétszer öblítsék! A 

vizsgálat napján lehetőség szerint kiskorú gyermekkel és terhessel tartósan egy helyiségben ne 

tartózkodjanak. 

 

Eredmények 

A vizsgálat eredményét 1 héten belül a beküldő orvosához postázzuk. 

 

Fentieken kívül bármely kérdésével bátran forduljon az Izotópdiagnosztikai osztályon dolgozó 

munkatársunkhoz. 

 

Előjegyzés az alábbi telefonszámon: 

34/ 515 –456 

naponta 11-14 óráig 
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