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Kedves Betegünk!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!

Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is
alátámasztottak - „hascsapolást"-t szükséges elvégezni!
A beavatkozás célja:
Hasűri folyadék (ascites) jelenléte esetén történik a hascsapolás (ascites punkció). A beteget
kissé balra fordított helyzetbe pozicionáljuk, a szúrást a bal alhas területén végezzük. A
beavatkozás előtt érdemes a hólyagból a vizeletet kiüríteni. A hasfal bőrét fertőtlenítjük és a
bőr alatti szöveteket injekcióval helyileg érzéstelenítjük. Ezt követően a csapolás egy hegyes,
a lebocsátáshoz szükséges nem túl vékony tűvel történik.
A beavatkozás során néhány milliliter, de akár több liter folyadék is lebocsátható. Nagy
mennyiségű folyadék lebocsátásakor vénás úton fehérjealbumin pótlására is szükség lehet. A
szúrást követően néhány óráig a szúrás helyére kötést helyezünk.
A hascsapolás célja:
A hascsapolás elrendelése két okból történhet.
1. diagnosztikus céllal, amikor b. 0,5-1 dl folyadékot nyerünk mintaként, melyből
laboratóriumi vizsgálatokkal a fennálló betegségről próbálunk bővebb információhoz jutni.
2. Terápiás céllal, amikor a betegnek panaszokat okozó, más módszerrel nem csökkenthető
mennyiségű hasűri folyadék eltávolítása, leengedése a cél, ilyenkor több liter folyadék
lebocsátására is szükség lehet.
Mi a teendő a vizsgálat után?
A beavatkozás után néhány órás pihenés javasolt, ezt követően folytathatja a szokásos napi
tevékenységét.
Milyen veszélyei vannak a vizsgálatnak?
A hasűri folyadék lebocsátása során mindent elkövetünk, hogy Önnek ne okozzunk a
szükségesnél nagyobb fájdalmat, illetve hogy a beavatkozás során az esetleges szövődmények
számát csökkentsük, ennek ellenére ritkán az alábbi szövődmények előfordulhatnak:
• a mintavétel után néhány óráig fájdalom a szúrás helyén
• a helyi érzéstelenítés során alkalmazott szer elleni túlérzékenység
• hasűri vérzés
• a megszúrt hasfalon keresztül ascites csorgás
• hasűri fertőzés
• szúráskor a bél-húgyhólyag-lép sérülése
• a májbetegséghez társuló tudatzavar fokozódása
A „Hascsapolás ” című tájékoztatót elolvastam, amelyet szóbeli magyarázat egészített ki.
A tájékoztatót megértettem és tudomásul vettem!
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