Liquordynamisk undersøgelse
Du skal have foretaget en undersøgelse af trykforholdene i rygmarvsvæsken for at afklare funktionen af
din shuntventil. Det kaldes en liquordynamisk undersøgelse.
I den menneskelige hjerne er der en række hulrum,
som er fyldt op med rygmarvsvæske. Rygmarvsvæsken cirkulerer fra rygmarven op til hjernens hulrum
og udtømmes til sidst i blodbanen. Hvis der opstår
forstyrrelser i denne cirkulation af rygmarvsvæske,
kan de væskefyldte hulrum i hjernen tiltage i størrelse, en tilstand der kaldes ’Hydrocephalus’. Det medfører en række symptomer, blandt andet gangbesvær, mangelfuld blærekontrol og dårlig hukommelse.
Ved en liquordynamisk undersøgelse måles modstand i systemet og trykforhold, for på den måde at
teste om ventilen fungerer, som den skal. Undersøgelsen foregår ved indsættelse af nåle i rygsøjlen
under lokalbedøvelse. Du er indlagt i 2 dage, og selve
undersøgelsen tager cirka 2 ½ time.

ne skal blive siddende i ryggen under hele undersøgelsen.
Sengen bliver herefter sænket, så du ligger fladt ned,
og undersøgelsen går i gang. Det er vigtigt, at du
ligger så stille som muligt under undersøgelsen for at
få det bedste resultat. Vi udfører nu en række tests.
Til sidst tapper vi en mindre mængde væske ud. Hele
undersøgelsen tager i alt cirka 2 ½ time.
Du bliver efter undersøgelsen kørt tilbage til sengestuen.
Efter undersøgelsen
I de fleste tilfælde vil en af afdelingens overlæger
være til stede efter undersøgelsen og kan give dig
svar på prøverne og det videre forløb. Hvis ikke overlægerne er til stede, vil du så snart som muligt få
besked telefonisk. Informationen vil også blive givet til
nærmeste pårørende, så vi er sikre på, at den information, vi giver over telefonen, bliver husket. Det er
vores erfaring, at telefoniske beskeder huskes bedst,
hvis flere får den.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Første dag bliver du modtaget på sengeafdelingen af
kontaktsygeplejersken, som vil informere dig om,
hvordan indlæggelsen foregår, og svare på dine
spørgsmål. Du skal også tale med en læge om medicin og sygdom inden undersøgelsen.
Selve undersøgelsen
Næste morgen efter morgenmaden bliver du kørt til
ambulatoriet, hvor den liqourdynamiske undersøgelsen foretages. Her bliver du flyttet over til en speciel
seng, hvor der er hul i ryglænet. Du skal ligge og
sidde i sengen under hele undersøgelsen. Sygeplejersken hjælper dig med at komme på plads.
Lægen markerer først det sted nederst på ryggen,
hvor nålene skal placeres. Herefter bliver du lokalbedøvet. Herefter føres 2 styk 1,2 millimeter tynde nåle
ind, indtil de får kontakt med rygmarvsvæsken. Nåle-

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Tag ikke blodfortyndende medicin
Det er vigtigt, at du i en uge op til indlæggelsen holder pause med blodfortyndende behandling. Det
gælder Marevan, Marcoumar, Clopidodrel, Brilique,
og Pradaxa. Tager du Magnyl eller Persantin, skal du
ikke ændre behandling.

NÅR DU KOMMER HJEM
Start blodfortyndende medicin dagen efter
Du kan igen starte behandling med blodfortyndende
medicin dagen efter undersøgelsen.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Liquordynamisk Laboratorium
Tlf. 97 66 22 10
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10 – 14

Liquordynamisk undersøgelse

Side
2 af 2

