Pardubická nemocnice - Radiodiagnostické oddělení
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Doplnění poučení a dotazník pro vyšetření srdce magnetickou rezonancí
(tento dokument navazuje na obecné Poučení a dotazník před vyšetřením magnetickou rezonancí a je nedílnou součástí tohoto dokumentu)

Jméno a přijímení vyšetřovaného: ………………………………………

Rodné číslo: ………………………..

Vážená paní, vážený pane,
vyšetření srdce obvykle trvá 45-60 minut a během vyšetření budete vyzváni, abyste se nehýbali a budete opakovaně
požádáni o zadržení dechu na kratší dobu. Během vyšetření Vám bude monitorováno EKG, v případě zátěžového
vyšetření i krevní tlak.
Ve většině případů vyžaduje vyšetření aplikaci kontrastní látky do žíly. V případě zátěžového srdce Vám bude do žíly
aplikován adenosin, regadenoson či dobutamin. Tyto látky způsobují rozšíření zdravých koronárních (srdečních)
tepen a po následném podání kontrastní látky jste schopni zhodnotit rozdíly v prokrvení srdeční svaloviny a ověřit tak
významnost případného zúžení koronární tepny. Po podání těchto látek můžete pociťovat dušnost, tlak na hrudi,
bolest či motání hlavy. U pacientů s epilepsií je riziko vyvolání epileptického záchvatu.
Při vyšetření obdržíte do ruky balónek a v případě, že by se zmíněné vedlejší účinky stupňovaly, bude po zmáčknutí
balónku přivolán zdravotnický personál.
24 hodin před vyšetřením je nutné vynechat nápoje s obsahem kofeinu (káva, čaj, Coca-Cola), čokoládu a léky s
obsahem aminofylinu (např. Syntophyliln). Zátěžové vyšetření srdce se provádí na lačno, 4 hodiny (ranní léky lze
užít a zapít malým množství tekutin).
Pro dobrý kontakt elektrod EKG s kůží prosíme muže o oholení levé poloviny hrudníku.
Podpisem pod tento dokument prohlašujete:
- že jste byl(a) informován(a) o účelu, povaze, důsledcích, rizicích, možných komplikacích a alternativách vyšetření,
- že jste měl(a) možnost seznámit se s výše uvedeným textem, osobně klást doplňující dotazy a pokud tomu tak bylo,
veškeré dotazy byly řádně zodpovězeny a podaným informacím jste plně porozuměl(a),
- že v případě výskytu komplikací souhlasíte, aby byly provedeny všechny další potřebné výkony nutné k záchraně
mého života nebo zdraví.
- že na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení svobodně a bez nátlaku souhlasíte s tímto vyšetřením.
Kofein vyloučen ze stravy 24 h (káva, čaj, kakao, čokoláda)
Vysazeny léky (syntofylin, dipyridamol, sildenafil)
Astma / CHOPN
Epilepsie:
Užívané léky:

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
Datum: ………………..
Podpis pacienta:
………………………………………

Zdravotnický pracovník, který provedl poučení a vyplnění:
……………………………………...

Pardubická nemocnice - Radiodiagnostické oddělení
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Zátěžový protokol
adenosin

regadenoson

dobutamin viabilita

dobutamin zátěž

I.v. podáno:
adenosin max. dávka: ………… ug/kg/min
regadenoson dávka: …………… mg
dobutamin max. dávka: ………… ug/kg/min
aminofylin: ……………… mg
Monitorace

TF /min.

TK mmHg

SpO2 %

poznámky

před podáním
čas zahájení zátěže:
1. min.
2. min.
3. min.
4. min.
5. min.
6. min.
čas ukončení zátěže:
Po ukončení vyš.
Symptomy
mírné
střední
závažné

dušnost, nauzea, nával, bolesti na hrudi/v krku, bolesti hlavy, ostatní
infuze předčasně ukončena bez nutnosti intervence
intervence nutná

Jméno lékaře a podpis ……………………………..

Pacient propušten v ………… hodin, v celkově dobrém stavu. Sestra: ……………………….

