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Betegtájékoztató 
Ultrahang vizsgálat 

 
Tisztelt Betegünk! 

A betegtájékoztató célja, hogy már a vizsgálatra jelentkezés előtt teljes képet kapjon a 

vizsgálattal kapcsolatos tudnivalókról és ne legyen technikai akadálya a gyors ellátásnak. 

 

Rendel: Dr. Zsolnai Éva radiológus főorvos 

rendelési idő 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

08:00 – 13:00 - 08:00 – 13:00 - 08:00 – 13:00 

 

A napi ultrahang  rendelés az előző napi RTG leletezéssel kezdődik, ezért az UH vizsgálat ezt 

követően veszi kezdetét. Megértésüket köszönjük! 

 

 

1. Általános tudnivalók: 

a. A vizsgálatot orvosi beutalás esetén tudjuk elvégezni. 

b. A vizsgálatra személyesen időpontot kell kérni:  

 Az időpont foglaláskor a személyazonosításra szolgáló okmányok 

bemutatása mellett le kell adni a betegirányító pultnál a szabályosan és 

olvashatóan kitöltött beutalót. 

c. A vizsgálat napján a betegek regisztrációjakor a betegirányító pultnál a 

személyazonosság és a jogosultság megállapítása végett a lenti okmányok 

felmutatása szükséges: 

 fényképes igazolvány (személyazonosító igazolvány, vezetői 

engedély, útlevél) 

 Lakcímkártya. 

 TAJ kártya. 

d. A regisztrációt követően a vizsgálat napján, fel kell venni az időpontfoglaláskor 

leadott beutalót és azzal kell jelentkezni a vizsgálaton. 

e. A vizsgálatot kiskorú gyerek esetében csak szülői felügyelet mellett tudjuk 

elvégezni 
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f. A vizsgálat napján kérjük, hozza magával: 

 Más intézet/rendelő által kiállított zárójelentését, 

ambulánslapját. 

g. A betegvizsgálat nem feltétlenül érkezési és előjegyzési sorrendben történik.  

Elsőbbséget élveznek: 

 Betegszállítóval érkezettek, 

 Hasi ultrahang cukorbetegek részére, 

 Hasi ultrahang, 

 Egyéb ultrahang, 

 Egészségügyi dolgozók. 

2. Speciális tudnivalók: 

a. Vizsgálatok típusai: 

 Hasi ultrahang: 

Teljesen éhgyomorra kell érkezni, a vizsgálat napján. Enni és inni 

(még vizet sem) sem lehet.  

A rendszeresen szedett gyógyszereket is csak a vizsgálat után 

lehet bevenni 

Telt húgyhólyaggal kell érkezni, a vizsgálat végéig nem szabad a 

hólyagot üríteni. 

 Egyéb vizsgálat: 

nyaki, nyakiér (Carotis Doppler), ízületi (térd, váll, könyök) alsóvégtagi 

artériás, vagy vénás, lágyrész és axilla ultrahang esetén nincs semmilyen 

megkötés.  

 


