Kikkertundersøgelse af endetarmen
(anoskopi)
Du skal have lavet en kikkertundersøgelse af den nederste del af din endetarm, også kaldet en anoskopi.
Undersøgelsen er nødvendig for at se, om der er forandringer i din endetarm, som kan forklare dine
symptomer.

NÅR DU KOMMER HJEM
Ring, hvis du oplever bivirkninger
Hvis du oplever blødning fra din endetarm, efter du er
kommet hjem, skal du i hverdagene kontakte Kirurgisk Ambulatorium. Efter klokken 15.00 og i weekender skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen foregår med et tyndt rør, der føres 5
til 10 centimeter op i din endetarm.
For enden af røret sidder der et kamera, og med det,
er det muligt at se slimhinden på indersiden af din endetarm. Det er også muligt at se, om der skulle være
sår, polypper, udposninger eller svulster i din endetarm.
Er der synlige hæmorider inde i din tarm, sætter vi
elastikker rundt om dem, som får hæmoriderne til at
falde af.
Det kan være nødvendigt, at vi puster luft i din tarm i
løbet af undersøgelsen, for at vi kan få bedre overblik
over området. Når vi puster luften ind i tarmen, kan
det trykke i maven og føles ubehageligt.

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

Kontakt
Kirurgisk Dagafsnit Hobro
Tlf. 97 65 26 00
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
Kirurgisk Ambulatorium Hobro
Tlf. 97 65 20 80
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Undersøgelsen varer cirka 15 minutter.

EFTER UNDERSØGELSEN
Svar på undersøgelsen
Du får svar på undersøgelsen, inden du tager hjem.
Sammen med lægen aftaler du den eventuelle videre
behandling.

BIVIRKNINGER VED UNDERSØGELSEN
Anoskopi er en meget sikker undersøgelse. I meget
sjældne tilfælde kan der dog opstå blødning fra endetarmen efter undersøgelsen.
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