
 

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

INCONTILASE™ Inkontinencia lézeres kezelése Urológiai beavatkozáshoz 

 
Az INCONTILASE™ a vizelettartási zavarok egy speciális változatának, az úgynevezett terheléses (stressz) 
inkontinenciának enyhe és középsúlyos formájának kezelésére használt eljárás.  
 
A betegség lényege, hogy a húgyhólyag záróizmának különböző okból történő gyengülése miatt a hétköznapi aktivitás 
során a hólyag a benne keletkező nyomásnak nem tud kellően ellenállni. Ennek következtében a mindennapos 
tevékenység során a hólyagban kialakuló nyomásfokozódás (hosszabb vizelet-visszatartás, köhögés, tüsszögés, 
intenzív nevetés, sportolás stb.) során akaratlan vizeletvesztés következik be, mely jelentősen ronthatja az 
életminőséget, szorongást okoz, korlátozza a hétköznapi aktivitást, és akár elszigetelődéshez vezethet.  
A betegség kezelésében tehát kulcsszerepet játszik a húgyhólyagot körülvevő szövetek erősítése, melynek 
forradalmian új módszere a hüvely mellső falának, és a hólyagot rögzítő szövetek feszesítése műtéti beavatkozás 
nélkül.  
 
Beavatkozás rövid leírása 
Az eljárás során a fenti területeket speciálisan kidolgozott (Erbium-YAG) lézer készülék segítségével kezeljük, ezzel a 
szövetek rugalmasságában jelentős szerepet játszó kollagén nevű fehérje termelődését serkentjük, ami erősebbé és 
rugalmasabbá teszi az érintett kismedencei izomelemeket, a hüvely elülső falát, a húgyhólyagot rögzítő szöveteket, 
és a hólyagfal egy részét is. A rugalmasabb, erősebb izomzat nagyobb nyomásnak képes ellenállni és a tünetek 
megszűnnek vagy jelentősen javulnak. 
 
Menete 
A beavatkozás során megfelelő sterilitás mellett első lépésként a hüvely feltárásához szüksége lézer spekulumot 
(orvosi tükör) vezetünk a hüvelybe. A spekulum belső csatornáján keresztül a megfelelő pozícióban rögzítjük a lézer-
készüléket és a hüvely elülső falát lézersugárral stimuláljuk. Ezt követően a lézerkészüléket és a spekulumot is 
eltávolítjuk, majd a húgycsőnyílást és környéket külső lézerkészülék segítségével kezeljük.  
 
Az INCONTILASE™ kezelés a hüvelyen keresztül zajlik sebzés nélkül (non-invazív eljárás), a beavatkozás 
fájdalommentes, nem igényel speciális előkészítést és járóbetegként elvégezhető. 
 
Lehetséges szövődmények 
Nincs 100%-os garancia a lézeres kezelés sikerességére, ill. az eredmény tartósságára (az INCONTILASE™ vizsgálati 
statisztikáik szerint az enyhe- közepes mértékű vizelet inkontinenciában szenvedő betegek 68 % szűnt meg a panasza 
a beavatkozás után 120 nappal, és 94 % számolt be a panaszok javulásáról). 
 
A beavatkozás alatt és után ritkán bőrpír, vörösség, gyulladás, duzzanat, bőrvizenyő, ödéma (vizenyős duzzanat), 
hegesedés, égő érzés, fájdalom, vérzés jelentkezhet a műtéti területen. 
 
Bizonyos betegeknél túlérzékenységi reakció jelentkezhet, amely sürgős orvosi ellátást tehet szükségessé. 
 
Ritkán a beavatkozás után vizelési panasz jelentkezhet: továbbra is vizelettartási zavar, vizeletcsepegés, vizelési 
nehezítettség, húgycsőszűkület, vizeletelakadás. 
 
A lézerkezelés a következő esetekben ellenjavallt: terhesség, cukorbetegség, kollagén-, hegesedési-, ill. kötőszöveti-
eltérések ill. betegségek, fényérzékenység és fotoszenzitivizáló (fényérzékenyítő) gyógyszerek szedése, lázas állapot, 
rák a kezelendő területen, kóros elhízás, szív- és érrendszeri problémák. 
 



 

 

  

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

INCONTILASE™ Inkontinencia lézeres kezelése Urológiai beavatkozáshoz 

Kezelő orvosommal pontosan megbeszéltem a tervezett kezelést, a reálisan elérhető célt, a tartóssággal szemben támasztható 

objektív igényt. 

Alulírott /név nyomtatott betűvel/     anyja neve:      

jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten beleegyezem, hogy a nyilatkozatban foglalt, általam önként szolgáltatott személyes 

adataimat, az egészségügyi szolgáltató a kezeléssel összefüggésben, annak eredményessége érdekében, az ahhoz szükséges 

mértékben és ideig teljeskörűen kezelje. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem szolgáltatok adatot, vagy a szolgáltatott 

adatok kezeléséhez nem járulok hozzá, úgy a szolgáltató jogosult, a kezelés/beavatkozás elvégzését megtagadni. 

 

 Beleegyezem, hogy a kezelésről készült /előtte-utána/ fényképeket marketing célra, felhasználják. 

 

Ezennel kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást figyelmesen elolvastam és minden kérdésre az igazságnak megfelelően 

válaszoltam. Korábbi műtéteimre, betegségeimre, a kezelést akadályozó tényezőkre vonatkozó kérdésekre, legjobb tudásom 

szerint válaszoltam. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelően közlöm az adatokat, illetve az egyes 

kérdésekre nem a valóságnak megfelelően válaszolok, úgy az ebből eredő esetleges kárigényem vagy egyéb igényem kapcsán a 

szolgáltató felelősséggel nem tartozik, a felelősségét kizárja. Egyben kijelentem, hogy igényt e körben az egészségügyi 

szolgáltatóval szemben nem terjesztek elő. 

A kezelő szakember tájékoztatott az eljárással kapcsolatos kérdéseimet illetően, valamint tájékoztatott az eljárás menetéről, a 

lehetséges mellékhatásokról, kockázatokról és a kezelést akadályozó tényezőkről, valamint felhívta a figyelmemet a kezelés 

várható tartósságára. Az előttem álló kezelés sikerének érdekében elvégzendő, megfelelő teendőkkel kapcsolatosan mindent 

megértettem további kérdésem a fenti kezeléssel kapcsolatosan nincs. A szükséges beavatkozás elvégzésébe teljes mértékben 

beleegyezem. 

Kijelentem, hogy  

• esetemben nem áll fenn a kezelés semmilyen ellenjavallata 

• elfogadom a tervezett kezelés kockázatait és lehetséges mellékhatásait 

• túlérzékenységi reakció esetén késedelem nélkül orvosi segítséget keresek. 
 

 

___________________________________________ 

PÁCIENS ALÁÍRÁSA 

 

 

              

                        DÁTUM                                                         KEZELŐ ORVOS NEVE 

 
           

KEZELŐ ORVOS ALÁÍRÁSA 


