Undersøgelse af ventrikeltømning
Du skal have lavet en undersøgelse, som kan vise,
om du har forstyrrelser i mavesækkens (ventriklens)
tømningshastighed.
Ved visse lidelser (blandt andet diabetes) kan for
langsom tømning af mavesækken forekomme, hvilket
kan resultere i mavesmerter, oppustet mave efter
spisning og eventuelt diarré.
Vi undersøger tømningshastigheden ved at give dig
en dosis paracetamol. Paracetamol optages først, når
det er kommet igennem mavesækken og når ud i
tolvfingertarmen. Ved at måle niveauet af paracetamol i dit blod løbende, kan vi beregne, hvor hurtigt din
mavesæk tømmes.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Ved undersøgelsen skal du sidde i en stol eller ligge i
en seng.
Vi begynder undersøgelsen med at anlægge en kanyle (venflon) i en blodåre i din albuebøjning. Vi bruger kanylen til at tage en blodprøve 13 gange i løbet
af undersøgelsen.
Når den første blodprøve er taget, skal du drikke en
opløsning, som består af paracetamol, vand, sukker,
skummetmælkspulver og lidt vindruekerneolie. Derefter tager vi blodprøver løbende i 3,5 time.
Du må hverken ryge, spise eller drikke andet en opløsningen, mens undersøgelsen står på.
Undersøgelsen varer i alt cirka 4,5 time. Vi har TV,
men medbring gerne læsestof eller andet tidsfordriv.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Mød fastende til undersøgelsen
Møder du ikke fastende til undersøgelsen, er vi nødt
til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:
Du må ikke spise eller drikke fra 8 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke spise pastiller, bolsjer eller tyggegummi.
Du må ikke ryge fra 8 timer inden undersøgelsen.
Du må ikke indtage medicin 8 timer inden undersøgelsen.
Du må ikke tage paracetamol (fx Panodil®,
Pamol® eller Pinex®) fra 12 timer inden undersøgelsen.
Medbring blodsukkerapparat og insulin
Hvis du har diabetes, skal du medbringe blodsukkerapparat og insulin, så du kan kontrollere og justere dit
blodsukker, mens undersøgelsen står på.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Vi kontakter dig direkte, når vi har svar på undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
CET-Laboratoriet, Center for Ernæring
og Tarmsygdomme
Tlf. 97 66 35 73
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
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www.aalborguh.rn.dk
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