Kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk
og tolvfingertarm i dyb rus
Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm – en såkaldt
gastroskopi – for at finde årsagen til dine symptomer.
Undersøgelsen vil foregå i såkaldt dyb rus. Det betyder, at du sover, mens vi undersøger dig.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Mød fastende til undersøgelsen
For at få et korrekt resultat af undersøgelsen, skal du
faste i 6 timer op til din aftale på hospitalet. Du skal
derfor følge disse retningslinjer:


SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Før undersøgelsen taler du med en sygeplejerske om
undersøgelse og bedøvelse.
En narkosesygeplejerske lægger en kanyle i en blodåre i din hånd. Ved hjælp af kanylen får du et bedøvelsesmiddel, der gør, at du sover gennem hele undersøgelsen. Mens du sover bliver du overvåget af
narkosesygeplejersken.
Selve undersøgelsen
Ved undersøgelsen ligger du på din venstre side. Lægen fører en blød, bøjelig slange med en lille kikkert
ned gennem din hals. Slangen er smurt med creme.
For at beskytte slangen og tænderne får du en bidering i munden. Derfor er det vigtigt, at du oplyser om
eventuelle tandproblemer.
Lægen fører slangen ned gennem spiserøret, ud i
mavesækken og videre til tolvfingertarmen. Hvis der
er forandringer, kan lægen tage vævsprøver (biopsi).
Undersøgelsen varer 5-10 minutter.
Risiko ved undersøgelsen
Gastroskopi er en meget sikker undersøgelse.
I meget sjældne tilfælde kan der opstå komplikationer. Der kan opstå blødning eller hul i de undersøgte
organer. Desuden kan der i sjældne tilfælde opstå
tandskader.



Du må ikke spise fra 6 timer inden aftalen. Du
må heller ikke drikke væske eller spise pastiller,
bolsjer og tyggegummi.
Du må ikke ryge.

Kontakt os, hvis du tager insulin eller blodfortyndende medicin
Hvis du får insulin eller anden blodfortyndende medicin end Magnyl, skal du ringe til sygeplejersken og aftale nærmere på tlf. 97 65 31 10 senest 3 dage før
undersøgelsen.

EFTER UNDERSØGELSEN
Svar på undersøgelsen
Du vil med det samme få svar på, hvad lægen har set
ved undersøgelsen. Hvis der er taget vævsprøver,
kan der gå op til 3 uger, før svaret på undersøgelsen
foreligger. Lægen eller sygeplejersken fortæller dig,
om du får svar fra hospitalet eller via egen læge.
Du må spise med det samme
Du må spise og drikke straks efter undersøgelsen,
men hvis du har fået lokalbedøvelse under undersøgelsen, skal du vente 2 timer med at indtage mad og
drikke.
Aftal at blive hentet af en pårørende
Da du har været i dyb rus, må du ikke selv køre bil
hjem. Aftal derfor at have en pårørende til at hente
dig. De følgende 24 timer må du ikke selv køre bil eller betjene farlige maskiner.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
På vores hjemmeside kan du finde en video, der viser
hvordan gastroskopien foregår hos os. Du kan se videoen via dette link: http://video.rn.dk/gastroskopi.
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Medicinsk Dagafsnit, Farsø
Tlf. 97 65 31 10
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
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