Ultralydsundersøgelse af halskar
Du skal have undersøgt dine halskar med ultralyd.
Det er nødvendigt, fordi en apopleksi ofte skyldes en
blodprop i hjernen, og for at finde årsagen skal du
igennem en række undersøgelser, herunder en
skanning af dine halskar med ultralyd.

Er du indlagt, får du rådgivning om, hvilken behandling du skal have fremover for at forebygge flere
symptomer, samt rådgivning om risikofaktorer.
Rådgivningen får du fra apopleksiafsnittet eller den
afdeling, som har henvist dig til undersøgelsen.

Ved skanningen vil vi kunne se, om der er åreforkalkninger, og om blodtilførslen til hjernen er påvirket.

Hvis du bliver behandlet ambulant, får du besked
hos egen læge om prøveresultatet, og hvordan du
skal forholde dig fremover.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
KONTROL
Undersøgelsen foretages af en læge eller sygeplejerske. Du ligger på et undersøgelsesleje, og du skal
ligge helt stille og må heller ikke tale, mens undersøgelsen foretages. Ved undersøgelsen fører lægen
eller sygeplejersken ultralydsproben langsomt hen
over din hals – det gør ikke ondt og varer cirka 30
minutter. Der er ikke nogen risiko forbundet med
undersøgelsen.
Hvis det er nødvendigt, skanner vi også karrene i
nakken og igennem tindingen. I så fald vil undersøgelsen blive 15 minutter længere.

En eventuel kontrolundersøgelse i Neurovaskulært
Ambulatorium aftales efter behov med vores personale.
Du skal selv bestille en tid til eventuel kontrolundersøgelse ved egen læge.

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

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Der er ingen særlige forberedelser før undersøgelsen. Du må gerne have dit eget tøj på under undersøgelsen.

Kontakt
Neurovaskulært Ambulatorium
Tlf. 97 66 22 71
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 14.00

EFTER UNDERSØGELSEN
Der er ingen forbehold, som du skal være særligt
opmærksom på efter undersøgelsen. En læge undersøger resultatet af undersøgelsen og tager stilling til,
om der er behov for yderligere undersøgelser, eller
om der skal foretages andet.
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