Endoskopisk ultralydsskanning (EUS)
Du skal have lavet en såkaldt endoskopisk ultralydsskanning. Undersøgelsen er både en kikkertundersøgelse og en ultralydsskanning, hvor vi via et kamera
kan se dit spiserør og de omkringliggende organer i
dit bryst og din bughule.
Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, om der
er sygdom i området, hvor stort omfanget af den
eventuelle sygdom er, samt at vurdere mulighederne
for behandling.



Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen.
Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller
spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.



Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før.
Det kan fx være vand, saftevand eller te og kaffe
uden mælk. Du må ikke drikke juice med frugtkød.

Tag din morgenmedicin
Får du medicin, skal du tage medicinen med lidt vand
om morgenen inden undersøgelsen.

Ved undersøgelsen ligger du på siden.

Hold pause med blodfortyndende medicin
Får du blodfortyndende medicin, skal du eventuelt
holde pause før undersøgelsen. Følg de instrukser,
du har fået af lægen.

For at mindske ubehaget ved undersøgelsen får du
sprøjtet beroligende medicin ind i en blodåre.

EFTER UNDERSØGELSEN

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Vi fører en mavekikkert med en ultralydsskanner ind
igennem din mund og ned i spiserøret. Du skal
hjælpe til med at synke kikkerten, og det kan føles
ubehageligt.
Ved undersøgelsen tager vi celleprøver (biopsier) fra
lymfeknuder i brystskillevæggen (mediastinum). Er
der behov for det, tager vi også biopsier fra forandringer i leveren eller binyren. Det gør ikke ondt.
Efterfølgende bliver prøverne undersøgt for celleforandringer.

Forvent ømhed
Du kan opleve ømhed eller svien i halsen efter undersøgelsen.
Oplever du smerter bag brystbenet, mavesmerter eller blødning fra tarmen det første døgn efter undersøgelsen, er det vigtigt, at du tager kontakt til Lægevagten eller ringer 112.

Undersøgelsen varer cirka 1 time.

Kør ikke bil
Da du har fået beroligende medicin, må du ikke køre
bil, betjene farlige maskiner eller drikke alkohol det
første døgn efter undersøgelsen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Mød fastende til undersøgelsen
Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk
er helt tom. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt
til at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:

Inden du tager hjem, aftaler vi, om du får svar på undersøgelsen per brev, eller du får en tid med hjem til
en samtale i Lungemedicinsk Dagafsnit.
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MULIGE KOMPLIKATIONER
En endoskopisk ultralydsskanning er en sikker undersøgelse. I sjældne tilfælde kan der dog opstå komplikationer. Det kan dreje sig om blødning eller hul på
de organer, vi undersøger.
I sjældne tilfælde kan der også opstå tandskader, når
vi fører kikkerten ind i din mund.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
din sundhedsfaglige kontaktperson.

Kontakt

Lungemedicinsk Dagafsnit
Tlf. 97 66 48 00
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