INFORMOVANÝ SOUHLAS

ANGIOGRAFIE OKA POMOCÍ KONTRASTNÍ LÁTKY ICG
(INDOCYANINOVÁ ZELEŇ)
Vážená paní, vážený pane,
na základě předchozího vyšetření Vám ošetřující lékař zjistil onemocnění vnitřních vrstev oka,
které vyžaduje speciální vyšetření s použitím kontrastní látky indocyaninové zeleně (ICG).
K provedení tohoto výkonu je potřeba Vašeho souhlasu. Pro usnadnění rozhodnutí Vám chceme
podat následující informace.
Důvod provedení výkonu
ICG angiografie je vyšetřovací metoda, která slouží k zobrazení cévnatky, a je vhodným doplněním
fluorescenční angiografie sítnice. Někdy se obě vyšetřovací metody provádějí současně.
Příprava k výkonu
Doba přípravy před vyšetřením je individuální a trvá asi 60 až 90 minut. Vyžaduje rozšíření zornice
vyšetřovaného oka nebo obou očí pomocí kapek a premedikaci tabletou Prednison 20 mg ke snížení
příznaků případné alergické reakce na kontrastní látku. Přípravu provádí sestra v ambulanci.
Před vyšetřením upozorněte ošetřujícího lékaře na předchozí alergické reakce, případné
těhotenství a kojení, onemocnění štítné žlázy, ledvin, srdce a vysokého krevního tlaku, a sdělte mu
léky, které užíváte.
Vyšetření ICG angiografie se neprovádí v případě přecitlivělosti na ICG kontrastní látku, jodid
sodný a jód, a u některých onemocnění štítné žlázy.
Postup při výkonu
Po rozšíření zornic se posadíte před sítnicovou kameru a opřete bradu a čelo o opěrky přístroje.
Očima budete sledovat fixační světlo, na které Vás upozorní ošetřující lékař. Sestra Vám zpravidla
v oblasti loketní jamky nitrožilně podá kontrastní látku a po jejím podání lékař opakovaně snímkuje
vyšetřované oko. Vyšetření trvá asi 30 minut.
Rizika a možné komplikace výkonu
Možným nežádoucím účinkem je krátkodobá nevolnost a alergická reakce (pocit horka, zarudnutí
kůže, kopřivka, svědění, otok obličeje, zrychlení tepu, pokles krevního tlaku, dýchací potíže a porucha
oběhu).
Chování po výkonu
Po výkonu budete mít v důsledku rozšíření zornic pocit oslnění a neostrého vidění po dobu
několika hodin. Po tuto dobu nebudete moci řídit motorová vozidla.
K vyšetření se dostavte s doprovodem a vezměte si s sebou sluneční brýle a předem si zajistěte
odvoz.
Po vyšetření Vás lékař seznámí s výsledkem vyšetření, léčebným postupem a stanoví termín další
kontroly.
Výkon nevyžaduje vystavení pracovní neschopnosti. V případě potíží nebo změny zdravotního
stavu informujte Vašeho ošetřujícího lékaře.

Pacient/ka: ........................................................................................... Rodné číslo: ..............................
titul

příjmení

jméno

Zákonný zástupce: ................................................................. Příbuzenský vztah: ..........................
titul

příjmení

jméno

V Plzni dne .............................. v .......................... hodin

......................................................................
podpis pacienta/pacientky nebo zákonného zástupce

Lékař/ka provádějící poučení: ...................................................................................................................
titul

příjmení

jméno

podpis

Vyplňte v případě, že pacient/ka nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav poučení podepsat (např. úraz horní končetiny):

Současný zdravotní stav pacienta/pacientky nedovoluje, aby podepsal/a informovaný souhlas,
protože:
...................................................................................................................................................................
Způsob projevu vůle (souhlasu):
 kývnutím hlavy

 gestem: ........................  očima  jinak: ..........................................................

Svědek: .....................................................................................................................................................
titul

příjmení

jméno

podpis

Tento formulář ani žádná jeho část nesmí být reprodukovány, publikovány a šířeny žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení Fakultní nemocnice Plzeň, zastoupené
ředitelkou Ing. J. Kunovou.

