
         

 
  

İ.V.P. (İNTRAVENÖZ PYELOGRAFİ) TETKİKİ 
BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU 

 

 
 

DOK.NO.YÖN.RB.146 YAYIN TAR:01.10.2012 REV.NO:01 REV.TAR:13.02.2017 Sayfa 1 / 2 
 

 
ADI-SOYADI: 
CİNSİYETİ:                      
DOĞUM TARİHİ: 
RANDEVU TARİHİ: 
 
şikayetiniz veya hastalığınız hakkında lütfen kısaca bilgi veriniz:........................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 

 
Daha önce damardan ilaç (kontrast madde )verilerek tetkik (ilaçlı böbrek filmi(İ.V.P.), tomografi?) 
yapıldı mı?............................................................................................................................................................................. 
 
Verilen ilaca karşı allerjik reaksiyon gelişti mi?..................................................................................................................... 
 
Lütfen tarif ediniz.................................................................................................................................................................. 
 
Astım veya saman nezlesi öykünüz var mı?.......................................................................................................................... 
 
Gebelik olasılığınız var mı?................................................................................................................................................... 
 
İşlemin Kim Tarafından Yapılacağı: İşlem randevu günü serviste görevli olan hekim ve Radyoloji Teknisyen/Teknikeri 
tarafından yapılacaktır. 
Doktorunuz tarafından  İ.V.P. (İlaçlı böbrek filmi) tetkiki talep edilmiştir. Tetkik sırasında damardan kontrast madde 
verilecektir. Kontrast maddeler bu tetkikte böbreklerinizin işlevinin değerlendirilmesini sağlamaktadır.  
Varsa İşlemin Alternatifi: MR Ürografi önerilebilir. 
İşlemden Beklenen Faydalar: Toplayıcı sistem içinde oluşan oluşumları( taş, kitle v.s ) ve toplayıcı sistem 
varyasyonları patolojilerinin (hidronefroz, üreterosel v.s.) teşhislerinin ortaya konması. 
İşlemin Tahmini Süresi: 15 ile 30 dk. arasında sonuçlanması beklenir. Bazı durumlarda ise 24. saate kadar geç 
görüntülerin alınması gerekebilir. 
İşlemin uygulanamaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar: Hastanın hekimi tarafından öngördüğü 
hastalığının teşhisi gecikebilir. 
Hastanın Sağlığı İçin Kritik Yaşam Tarzı Önerileri: İşlemde uygulanan ilaçların vücuttan atılabilmesi için bol su 
içilmesi önerilir. 
Oluşabilecek sonuçlar ve komplikasyonlar:Tetkik sırasında kolunuzdan veya el üzerinden ince bir iğne ile kontrast 
madde damarınıza zerk edilecektir. Bütün ilaçlarda olduğu gibi kontrast maddelerin  de bazı yan etkileri olabilir. En 
sıklıkla  
sıcaklık hissi ,nefes darlığı,deri döküntüsü,ağızda garip tat hissi , mide bulantısı veya kusma,  
enjeksiyon yerinde sızı ,şişlik gibi kısa sürede kendiliğinden geçen şikayetlere yol açabilir. Daha az 
sıklıkla daha ileri  derecede  allerjik  reaksiyon olasılığı vardır. Çok nadir olarak (0,004) ölümle 
sonuçlanan reaksiyon geliştiği bildirilmiştir. 
 
Allerjik reaksiyonun kimde gelişebileceğini önceden kestirmek mümkün değildir ancak yukarıdaki sorulara verdiğiniz 
yanıtlar riski, azaltmak için önemlidir. 

 
Lütfen kendi el yazınızla “ Bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onaylıyorum ve bir nüshasını teslim aldım.” 
yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
 
Yapılacak incelemede kontrast madde kullanılmasını  
 
Kabul ediyorum.................................                   Kabul etmiyorum................................ 



         

 
  

İ.V.P. (İNTRAVENÖZ PYELOGRAFİ) TETKİKİ 
BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU 

 

 
 

DOK.NO.YÖN.RB.146 YAYIN TAR:01.10.2012 REV.NO:01 REV.TAR:13.02.2017 Sayfa 2 / 2 
 

 
 
Hasta ve/veya hasta yakınının Adı Soyadı:     Tarih/Saat:  İmza: 
Yakınlık derecesi:………………………. 
 
(Lütfen randevu saatinden 10 dakika önce geliniz ve eski tetkiklerinizi getiriniz.) 
 
 
Doktor Adı Soyadı:      Tarih/Saat:   İmza: 


