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NYELŐCSŐ TÁGULT VISSZEREINEK KEZELÉSE 

(sclerotizáció, ligáció) 
 Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat 

 
Tisztelt Betegünk! 
A vizsgálat célja: 
 
Krónikus májbetegség vagy a máj portális véna elfolyási zavarainak következményeként a nyelőcső 
falában varixok( tágult erek) képződnek. Ha ezek a tágult visszerek elpattannak, súlyos, életet fenyegető 
vérzés alakulhat ki. Nem ritkán a kezelést sürgősségi körülmények között kell végezni. 
 
A vizsgálat menete:     
                                                                                                                    
Hasonlóan a gyomortükrözéshez, egy hajlékony optikai eszközök (endoszkóp) kerül bevezetésre a szájon 
keresztül a nyelőcsőbe. Az optikai rendszer segítségével átvizsgáljuk a nyelőcsövet. 
Ha ennek során kezelendő varixokat találunk sklerotizáció( injekciós kezelés) vagy ligáció( gumigyűrűs 
kezelés) az alkalmazandó kezelés. 
Sklerotizáció esetén az eszköz munkacsatornáján keresztül egy tűt vezetünk le, amelyen át a sklerotizáló 
anyagot a tágult visszerekbe, illetve a nyelőcső falába juttatjuk. Ezáltal a nyelőcső falában futó visszerek 
közvetlenül elhegesednek, vagy közvetve, a szövetzsugorodás miatt nyomódnak össze. 
Ligáció esetén az endoszkóp feji végére erősített gumigyűrű adagolót vezetünk le a nyelőcsőbe.  
A gyűrűzni kívánt varixot beszívjuk a gyűrűző eszköz kamrájába, majd a gyűrűző cső visszahúzásakor a 
gumigyűrű kioldódik és körülhurkolja a kamrába szívott varixot. 
Ezzel elérhetjük, hogy a jövőben további vérzés a varixból ne lépjen fel. 
A kezelés rendszerint fájdalmatlan. A kezeléseket egy hosszabb időtartam alatt többször megismételjük, 
míg a nyelőcső tágult visszerei teljesen vissza nem húzódnak.        
Kérjük, hogy a beavatkozás napján ne fogyasszon sem ételt, sem italt.                                                                
  
Lehetséges komplikációk:  
                                                                                                            
A legnagyobb odafigyelés mellett sem garantálhatja egy orvos sem a beavatkozás sikerét és a teljes 
kockázatmentességet.              
A tágult visszerek elhegesítéséhez használt anyag krónikus gyulladásos reakciót vált ki a nyelőcső 
falában, ami a kezelés lényege. Ennek kapcsán viszont előfordulhat, hogy a nyálkahártyán felületes fekély 
alakul ki. A fekély gyógyulásakor kialakuló heg nagyon ritkán beszűkítheti a nyelőcső - gyomor 
átmenetet. Ez a szűkület egyszerű eszközökkel megszüntethető. 
Ritkán vérzés alakulhat ki, vagy a már fennálló vérzés erősödhet. 
Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a nyelőcsövön keresztül a gyulladás kiterjed a mellkas üregére, 
vagy folyadékgyülem képződik a mellkasban. Ez gyógyszeres kezelést és/vagy műtéti megoldást tehet 
szükségessé.              
Szerencsétlen körülmények összejátszásakor még önmagukban kis sérülések is súlyos, esetleg 
életveszélyes következményekkel járhat (pl. vérmérgezés / szepszis / esetén). 
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Tudnivalók a kezelést követően:    
                                                                                         
A kezelés ellenére előfordulhat, hogy kiújul a vérzés, ami azonnali orvosi beavatkozást tesz szükségessé.                            
A vérzést követő napokban májelégtelenség jelei (tudatzavar, kóma) mutatkozhatnak. A vérzés elállítása 
után is tartós utóvérzésre van lehetőség. 
Gumigyűrűs ligatio esetén a vézéscsillapítást a varix elszorítása okozza. A lekötött varix thrombotizálódik 
(rögösödik) és 3-7 nap alatt lelökődik, felületes fekélyt hagyva maga után. Ezek a fekélyek 2-3 hét alatt 
begyógyulnak. 
 
 
Kérjük a vizsgálat előtt tájékoztassa vizsgáló orvosát, hogy az orvos az adott eljárásban a kockázatokat 
meg tudja határozni az Ön számára. 
A következő kérdésekre kérjük, gondosan válaszoljon! 
 
    - Van-e kivehető műfogsora:     nem - igen 
    - Tud-e valamilyen gyógyszer túlérzékenységről:  nem - igen 
    - Tud-e vérzékenységről:     nem - igen 
    - Szed-e véralvadást gátló gyógyszert:   nem - igen 
    - Van-e epilepsziája, zöldhályogja:    nem - igen 
    - Fennáll-e terhesség:      nem - igen 
    - Tud-e fertőző betegségről:     nem - igen 
    - Van-e beültetett szívritmus szabályozója:   nem - igen 
    - Van-e egyéb említésre méltó betegsége:   nem – igen, ha igen mi az ?.................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tudomására kell hoznunk, hogy jogában áll a felajánlott kezelések bármelyikének, vagy mindegyikének 
elutasítása. Ez esetben a visszautasítás miatt bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény 
alakulásáért vizsgáló orvosát felelősség nem terheli. Szóbeli tájékoztatás az Ön kórtörténeti előzménye, 
leletei birtokában adható. Ha maradt valamilyen kérdése, tegye fel vizsgáló orvosának. 
Alulírott tanúsítom, hogy engem dr…………………………… kellő mértékben felvilágosított feltételezett 
betegségemről, a javasolt kezelési módról, és annak kockázatairól, valamint a helyette alkalmazható 
gyógymódokról és azok ismertkockázatairól, várható és nem várt szövődményeiről, ismertette az ajánlott 
és egyéb szóba jövő kezelési eljárás előnyeit és hátrányait  
A javasolt gyógymód kockázatairól, lehetséges gyakoribb és a ritkán, de előforduló szövődményeiről és 
várható következményeiről szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam és kellő idő állt 
rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen kezelést szeretnék. Tájékoztattak arról, hogy 
kezelőorvosom folyamatosan kész engem állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően 
tájékoztatni. 
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A tájékoztató elolvasása, megértése és a vizsgálóorvossal történt megbeszélés után a javasolt  
vizsgálatba, illetve a szükséges műtéti jellegű terápiás beavatkozásba minden kényszertől mentesen,  
IGEN beleegyezem. 
  

 

  …………………………………                                   …………………………………… 

              beteg aláírása                                                                          orvos aláírása 

 

Cselekvőképesség hiányában, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett csak a törvényes 
képviselő írhatja alá a beleegyezést. 

Törvényes képviselő neve:               
Születési ideje:        
Címe:                                                                                  …………..……………………….. 
Rokoni fokozata:                                                                     törvényes képviselő aláírása               
 

A tájékoztató elolvasása, megértése és a vizsgálóorvossal történt megbeszélés után a javasolt vizsgálatba 
NEM egyezem bele.              

 

…………………………………                                       ……………………………………… 

              beteg aláírása                                                                          orvos aláírása 

 

………………………………….                                       ……………………………………… 

                 tanú                                                                                            tanú 


