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Felkészülés hasi ultrahang vizsgálatra 
Betegtájékoztató 

A hasi-kismedencei ultrahangvizsgálat során, a rekeszizomtól a szeméremcsontig minden szervet 
megvizsgálunk. Képet kapunk a máj, epehólyag, epe utak, hasnyálmirigy és lép alakjáról, szerkezetéről. Jól 
vizsgálhatók a vesék és a hasi verőerek is. A belek fala megítélhető, de a gyomor és bélpanaszok 
tisztázására az ultrahang vizsgálat egymagában nem elegendő. A vizsgálat előreláthatóan 15 percet vesz 
igénybe. 

A hasi-kismedencei ultrahang vizsgálatra való felkészülés: 

 a vizsgálat előtt 6 órás éhezés szükséges, 

 a vizsgálatra éhgyomorral kell érkezni, 

 aznap a vizsgálatot megelőzően csak szénsavmentes víz fogyasztható, 

 folyadékfogyasztás kötelező, mert a vizsgálathoz telt hólyag szükséges, 

 az ultrahang vizsgálatot megelőző nap puffasztott ételeket kerülje, 

 esetleges köldökpiercinget vagy egyéb testékszert a hasról távolítsa el a vizsgálat előtt 

Egyéb hasznos információk: 

 Cukorbeteg páciensek időpont egyeztetésénél jelezzék betegségüket, hogy munkatársaink a 
legmegfelelőbb időpontot tudjuk biztosítani, tanácsokat tudjanak munkatársaink adni. 

 Kávé, tej, rostos, vagy cukros üdítőital fogyasztása, dohányzás, rágógumizás a belek gázosságát, 
illetve az epehólyag kiürülését okozza mely akár érékelhetetlenné is teheti a vizsgálatot. 

 Az ultrahang vizsgálat semmilyen fájdalommal nem jár! 

Milyen tünetek fennállásakor lehet szükség a hasi ultrahang vizsgálatára? 

A hasi ultrahang vizsgálat az egyik leggyakrabban végzett képalkotó diagnosztikai módszer. Igen széles körű 
információt nyújt azonnal mind az orvos, mind a páciens számára.  
 
A hasi ultrahang vizsgálat az alábbi esetekben lehet indokolt: 

 hasi panaszok esetén (görcsös-nem görcsös fájdalmak) 

 epekő, vesekő, hasnyálmirigy betegség gyanúja miatt 

 daganat gyanú esetén 

 máj betegség gyanúja esetén 

 széklet habitus változása esetén 

 gyulladásra utaló laboratóriumi eltérések észlelésekor 

 sárgaság okának felderítése céljából 

 prostata méretének, szerkezetének vizsgálata céljából 

 vizelési panaszok esetén 

 nőgyógyászati panaszok esetén a kismedencei szervek megítélésére 

 lép nagyságának és szerkezetének, megnagyobbodásának okának vizsgálata 
 
A vizsgálat számos egyéb probléma okának felderítése céljából végzendő első képalkotó módszer – amely 
megszabhatja a további vizsgálatok menetét. 
 


