Undersøgelse af galdesyre-optagelse
Du skal have foretaget en undersøgelse af galdesyreoptagelse, en såkaldt galdesyre-skintigrafi. Undersøgelsen viser, om tarmens evne til at optage galdesyre
er normal.
Undersøgelsen foregår over 2 dage, hvor maveregionen bliver skannet.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du bliver undersøgt på 2 forskellige dage med 1 uges
mellemrum.
Dag 1
Du skal møde fastende, da du skal indtage en kapsel
på fastende mave. Kapslen indeholder et radioaktivt
stof, som bliver optaget i tarmen. Det tager stoffet 3 timer at blive optaget. I det tidsrum må du gerne forlade afdelingen, men du skal stadig være fastende.
Der er ingen bivirkninger i forbindelse med det radioaktive stof, som kapslen indeholder.
Når de 3 timer er gået, og det radioaktive stof er optaget i tarmen, skal din maveregion skannes. Under
skanningen skal du ligge stille på et leje, hvor skanneren er placeret under og over din maveregion.
Undersøgelsesdag 1 varer i alt cirka 4 timer.
Dag 2
På undersøgelsesdag 2 skal du igen have fotograferet maveregionen.

Medicin du ikke må indtage
I 24 timer før undersøgelsesdag 1 og frem til undersøgelsen er færdig på undersøgelsesdag 2, må du
ikke indtage følgende:


Stoppende medicin: fx Questran, Questran Loc,
Lestrid, Cholestagel, Loperamid, Imodium, Imolope



Ikke-stoppende medicin: fx Dulcolax, Laxoberal,
Laktulose, Magnesia, Moxalole, Vi-Siblin

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer
Hvis du er gravid eller ammer, bedes du kontakte afdelingen inden undersøgelsen, da dette kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM
Undersøgelsesdag 2 varer cirka ½-1 time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Du får svar på undersøgelsen
Du får svar på undersøgelsen af den afdeling eller
den læge, som har henvist dig. Vi afsender svaret
herfra inden for 5 hverdage.

Du skal være fastende fra midnat
Til undersøgelsesdag 1 skal du være fastende fra
midnat, så din mavesæk er helt tom. Du må hverken
spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Nuklearmedicinsk Afdeling
Tlf. 97 66 55 00
Vi træffes bedst:
Mandag – torsdag 7.30 – 15.00
Fredag 7.30 – 14.30
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