
                        
   

       
 

INFORMACJA DLA PACJENTA 

ORAZ  ZGODA NA PRZEPROWADZENIE OCENY CZYNNOŚCIOWEJ 

ZWĘŻEŃ W TĘTNICACH  WIEŃCOWYCH (FFR) 

 
 

 
NAZWISKO I IMIĘ PACJENTA …………………………………..………………………………………….     

PESEL    

 
 
Badanie polega na inwazyjnej ocenie istotności zwężenia tętnicy wieńcowej poprzez pomiar ciśnienia 
wewnątrz tętnicy. Celem jest uzyskanie informacji o zaawansowaniu choroby naczyń wieńcowych i ustalenie 
ewentualnych wskazań do zabiegu poprawiającego ukrwienie mięśnia sercowego (angioplastyka lub pomosty 
aortalno-wieńcowe). 
 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

W przeddzień oraz w dniu badania: 
- nie należy pić herbaty, kawy, napojów gazowanych, kakao,  
- nie należy spożywać produktów zawierających kakao (np. czekolada).  

 
PRZEBIEG BADANIA  

Badanie wykonywane jest w Pracowni Hemodynamiki. Podobnie jak przy koronarografii, po wprowadzeniu 
koszulki naczyniowej do tętnicy obwodowej, do tętnicy wieńcowej wprowadzany jest cewnik - taki sam jak 
używany do angioplastyki wieńcowej. Przez ten cewnik, do badanej tętnicy wieńcowej wprowadza się cienki 
prowadnik (drucik) zaopatrzony w miniaturowy system do mierzenia ciśnienia tętniczego. Następnie, po 
właściwym ustawieniu prowadnika, dożylnie lub dowieńcowo podawany jest lek (adenozyna lub rzadziej 
papaweryna) i w trakcie podawania leku wykonywany jest pomiar cząstkowej rezerwy przepływu (FFR).  
W przypadku dodatniego wyniku badania (obecność istotnego zwężenia tętnicy) lekarz może zaproponować 
pacjentowi wykonanie od razu  zabiegu naprawczego tj. angioplastyki (tzw. balonikowania) tętnicy wieńcowej.  

 
MOŻLIWE  POWIKŁANIA WYKONANIA BADANIA 
 
1. Odczyn uczuleniowy na kontrast. 
 
2. Objawy niepożądane obciążenia farmakologicznego występują rzadko. Mogą wystąpić jako: ból  

i zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, duszność, uczucie osłabienia, spadek ciśnienia tętniczego, 
zaburzenia rytmu i przewodzenia, zawał serca wraz z jego powikłaniami w tym zgon (w razie wystąpienia  
powyższych objawów podawany jest dożylnie lek neutralizujący skutki niepożądane niektórych z nich). 

 
Prosimy aby Pani /Pan zapytał (a) nas o wszystko co chciałaby Pani/Pan wiedzieć w związku                                 
z planowanym wykonaniem badania. Chętnie odpowiemy na wszystkie Pani /Pana  pytania. 
 

 
 



 
NAZWISKO  I  IMIĘ …………….……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

UŚWIADOMIONA ZGODA PACJENTA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA 
 

OŚWIADCZENIE PACJENTA 
 

 
 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o celu wykonania badania, spodziewanych wyników 

diagnostycznych o ryzyku powikłań wykonania lub zaniechania badania. 

 

 

W PEŁNI ZROZUMIAŁEM/AM INFORMACJE ZAWARTE W TYM FORMULARZU WRAZ  

Z WYKAZEM MOŻLIWYCH POWIKŁAŃ ORAZ ZOSTAŁEM/AM WYCZERPUJĄCO 

POINFORMOWANY/A PODCZAS ROZMOWY Z LEKARZEM. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKONANIE PROPONOWANEGO BADANIA 

 
 
 
 
 
 
 
  …….…………………..…………………………                 .................................................................................     
     Data i czytelny podpis pacjenta  imieniem i nazwiskiem                            Data, podpis i pieczątka lekarza  udzielającego informacji
   
    
 
  
     
                    


