
Edrophonium/Tensilon Test
एड्रोफोिनयम/टेि�सलाॅन तपासणी

श्री/श्रीमती/कुमार/कुमारी…………………………………………………………………….                           
                         

वय/िलंग…………… ��ण क्रम�क …………िदन�क…………………………………

वडील/पती/आईचे नाव ………………………………………………………………..

प�ा ……………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………..

दरू�वनी क्रम�क …………………………………

सव�सामा�य मािहती

माये�थेिनया ग्रेि�हस या आजाराचे िनदान �या�या ल�ण�व�न िकंवा ॲिसिटल कोिलन इ�टरेज इनहीिबटर हे औषध देऊन ठरािवक
िरसे�टर �लाॅक क�न िकंवा र�ताची चाचणी क�न िकंवा इले�ट्रोिफजीऑलाॅजीकल चाच�य��ारे केले जाते

उपचारप�ती
ही तपासणी िफिजशीयन िकंवा भूलत����या िनगराणीखाली केली जाते.
एड्रोफोिनयमची तपासणी: एड्रोफोिनयम या औषधाचा टे�ट डोस(सू�म प्रमाणातील डोस) हातातील िशरेतून िदला
जातो.माय�थेिनया ग्रेि�हस या आजारा�या ल�ण�म�ये काही सुधारणा िदस�यास ही तपासणी पूण� केली जाईल. जर �ात काही
द�ुपिरणाम आढळ�यास ही तपासणी केली जाणार नाही. जर ल�ण�म�ये कोणताीही सुधारणा िकंवा औषधाचा द�ुपिरणाम आढळला
नाही तर औषधाचा डोस वाढिवला जाईल.

टेि�सलाॅन तपासणी: दडंा�या म�सपेशीत( इट्ंराम��यूलर) िनयोि�टगिमन व ॲट्रोिपनचे इजें�शन िदले जाते. ३०-४५ िमिनटात
माय�थेिनया ग्रे�हीस आजारा�या ल�णात काही बदल होतो का, याची नॲद केली जाते.

एड्रोफोिनयम/टेि�सलाॅन तपास�य�चा संभा�य पिरणाम

● ल�णे सुधार�यास ही तपासणी सकारा�मक मानली जाते
● माये�थेिनया ग्रेि�हस आजारा�या ल�ण�म�ये कुठलाही बदल िकंवा सुधारणा न झा�यास �ा तपासणीचा िनकाल

िवनािनण�य/समसमान िकंवा नकाराथ� मानला जातो

जोिखमा व गुंतागुंती
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१.मु�य जोिखमा: या सामा�यत: एड्रोफोिनयम औषधामुळे होतात. �या �विचत होतात, पण �यात िजवाला धोका होऊ शकतो, �या
पुढील प्रमाणे आहेत- �रदयाचे ठोके कमी( ब्रिॅडकािड�या) होणे, �सनास अडचण, �ासनिलका अचानक बदं होणे
(ब्राॅ�को�पझॅम), घेरी येणे/च�र येउन तोल जाणे (िसंकोप), कोिलनिज�क क्रायिसस, इ�यादी.

२. िवनािनण�य (समसमान) पिरणाम: िनयोि�टगिमन �ा औषधाचा पिरणाम संथ गतीन ेझा�यामुळे ल�णात पुरेसा बदल िदसत नाही व
तपासणी�या िनकालाचा िनण�य देता येत नाही.

३. दहेुरी प्रितमा: ता�पुरती दहेुरी प्रितमा िदसू शकते

४. िकरकोळ धोके: फॅिस�युलेश�स, ऊब जाणवणे, मळमळ, लाळ गळणे, पोट खराब होणे.

संभा�य पय�य

एड्रोफोिनयम/टेि�सलाॅनसाठी काही पय�यी तपास�या आहेत:
िसराॅलाॅिजकल टे�ट ( र�ताची तपासणी) जसे ॲ�टी-ॲसीटायलकोिलन िरसे�टर ॲ�टीबाॅडी व ॲ�टी-मसल �पेिसिफक ॲ�टीबाॅडी

● इले�ट्रोिफजीऑलाॅजी तपासणी जसे न�ह� ि�ट�युलेशन तपासणी व इले�ट्रोमायोग्राफी
● आईस पकॅ चाचणी ( Ice pack test)
● िनदर्ा तपासणी ( Sleep test )
● इतर काही जसे ………………………….

��णाचे संमतीप�

सदर श��िक्रयेचे फायदे, तोटे, जोिखमा, संभा�य गुंतागुंती आिण पय�यी उपचार, मला मा�या न�ेत���नी  समजावून स�िगतले
आहेत. श��िक्रयेदर�यान काही आणीबाणीचे प्रसंग उ�व�याची देखील श�यता आहे,  �या किरता मी मा�या  न�ेत���ना मा�या /
मा�या ��णा�या िहतासाठी यो�य ते उपचार कर�याची संमती देतो /देते. मला श��िक्रये�या / उपचारा�या सग�या गुंतागुंतींचॆ (
कॉि��लकेश�स )  मािहती देणे श�य  नसले, तरी  मा�या न�ेत���नी मा�या सव� प्र��ची समाधानकारक उ�रे िदलेली आहेत. हे
संमतीप� सही करताना मी असे नमूद करतो / करते की मला या  संमतीप�ाची प्रत िमळू शकते याची मला क�पना आहे.

तसेच, माझी ओळख ( छायािच� िकंवा लेखी �व�पात ) उघड न करता,शा��ीय संशोधन, वै�कीय िश�ण,वै�कीय
नॲदी,शा��ीय मािसक�म�ये प्रकाशन या कारण�साठी व या  श��िक्रयेचा अ�यास करणे,छायािच� घेणे, ि�हिडओ रेकॉिड�गं करणे
याला मी संमती देतो/देते.

तसेच,या श��िक्रयेची िकंवा परत करा�या लागणा�या श��िक्रयेची मािहती, छायािच� िकंवा ि�हिडओ रेकॉिड�गं, हे सव� वै�कीय
�ाना�या वृ�ीसाठी प्रकािशत कर�यासाठी मी संमती देतो/देते.

मी हे संमतीप� वाचले आहे / मला ते वाचून दाखिवले आहे, मला ते समजले आहे आिण मा�या सव� प्र��ची मला उ�रे िमळालेली
आहेत आिण मी माझे न�ेत�� _________________ य�ना मा�या उज�या/ डा�या डो�यावर
_________________________________श��िक्रया कर�यासाठी संमती देतो / देते. श��िक्रयेसाठी�या �ा वैध
संमतीप�ावर मी �वे�छेन ेसही करत आहे.
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��णाची सही/ अंग�याचा ठसा ……………………………………………………………
��णाचे नाव ………………………………………………..
प�ा …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
दरू�वनी क्रम�क …………………………………………….. िदन�क………………………….
�थळ ……………………………………………………..

��ण अ�पवयीन िकंवा मानिसकिर�या अस�म अस�यास, ��णा�या पालक�ची सही/अंग�याचा ठसा

……………………………………………………………..

पालकाचे नाव ……………………………………………………………………………………….

��णाशी नाते ………………………………………………..
प�ा ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
दरू�वनी क्रम�क ……………………………………िदन�क……………………………………….
�थळ ………………………………………………………

सा�ीदार क्रम�क १ सा�ीदार क्रम�क  २
सही …………………….. सही ……………………..
नाव ………………………. नाव ………………………
प�ा ……………………………………………                   प�ा ………………………
दरू�वनी क्रम�क ……………………………. दरू�वनी क्रम�क …………………….

��णा�या सहा�यकाचे िवशेष संमतीप�

��ण पुढील कारण�मुळे …………………………………………………………………………………… या
संमतीप�ावर �वा�री न क� शक�यास (अ�पवयीन/  बेशु� अव�थेत/  भूले�या औषधा�या प्रभावाखाली/  मानिसकिर�या
अस�म/ असंतुिलत अव�थेत/ इतर काही कारणे अस�यास ………………………………
…………………………………………) मी �ा िवशेष संमतीप�ावर �वा�री करत आहे.

सहा�यकाचे नाव…………………………………………………………………………………………..
��णाशी नाते……………………………………………………………………………………………….
सही…………………………………………………………….   िदन�क ………………………………..
वेळ…………………………………………………………….

Edrophonium/Tensilon Test - Page 3



दभुाषाचे घोषणाप�

वरील संमतीप�  डॉ�टर�नी नीट समजावून स�िगतले आहे व  सव� मािहती ��णास व ित�या/ �या�या  सहा�यकास �य�ना समजेल
अशा भाषेत स�िगतली आहे व  �य�ना ती नीट व संपूण� समजली आहे याची खा�ी केली आहे.

दभुाषाचे नाव……………………………………………………………………………………………..
सही……………………………………………………….  िदन�क………………… वेळ ……………..
दरू�वनी क्रम�क…………………………………………….

अितजोिखमे�या पिरि�थतीसाठी िवशेष संमतीप�

मी/ ��ण ………………………………………………………………………………………(��णाचे नाव) यास
समजावून स�िगतले आहे की  या आजारात/ उपचारप�तीत काही अितजोिखम�चे प्रसंग…………………….
………………………………………………………………………………...या कारण�मुळे उ�वू शकतात.

��णाची सही…………………………………………………  िदन�क………………  वेळ…………..

डॉ�टर�चे नाव …………………………………………….. सही……………………………………..

िदन�क…………………  वेळ……………………

सा�ीदाराचे नाव…………………………………………...  सही…………………………………….

िदन�क………………   वेळ………………………

सा�ीदाराचा दरू�वनी क्रम�क………………………………….  प�ा…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

डाॅ�टर�चे घोषणाप�

मी , डॉ.______________________________ असे घोिषत करतो/ करते की, मी  �ा उपचार/ श��िक्रयेब�ल�या
सव� पिरणाम�ची व संभा�य धो�य�ची पूण� क�पना ��णास/ नातेवाईकास समजेल अशा भाषेत समजािवली आहे. मी ��णास/
नातेवाईकास �य��या सव� शंकािनरसन कर�याची संधी िदलेली आहे.

डाॅ�टर�चे नाव व सही……………………………………………………………………………….

िदन�क ……………………… �थळ ……………………………………………………………….
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सा�ीदार क्रम�क १ सा�ीदार क्रम�क  २
सही …………………….. सही ……………………..
नाव ………………………. नाव ………………………
प�ा …………………………………………  .                  प�ा ……………………………….
दरू�वनी क्रम�क ……………………………. दरू�वनी क्रम�क …………………….

Edrophonium/Tensilon Test - Page 5


