Undersøgelse af mave-tarmkanalen
Du skal have foretaget en undersøgelse af mav-tarmkanalen, en såkaldt Meckels divertikel/ventrikel-skintigrafi.
Undersøgelsen viser, om du har en medfødt udposning på tyndtarmen (Meckels divertikel).

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du får 2 indsprøjtninger
Du får lagt en plastikkanyle (venflon) i en blodåre i armen. Ubehaget kan sammenlignes med at få taget en
blodprøve.
Herefter får du en indsprøjtning med mavesyrehæmmende medicin i en blodåre i armen. Medicinen forbedrer kvaliteten af de billeder, som vi tager af dig.
Cirka 30 minutter senere får du en indsprøjtning med
en lille mængde radioaktivt stof i samme plastikkanyle.
Der er ingen bivirkninger i forbindelse med medicinen
eller den lille mængde radioaktivt stof.
Selve undersøgelsen
Du ligger på ryggen på et smalt leje, mens du bliver
skannet over mave-tarmregionen. Under skanningen
skal du ligge stille.
Selve skanningen varer cirka 1-1½ time.
Undersøgelsen varer i alt cirka 2½ time.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Vær fastende 3 timer inden mødetidspunktet
Du skal være fastende de sidste 3 timer før undersøgelsen. Du må gerne drikke vand og tage din medicin, som du plejer.
Vær opmærksom på andre fasteregler, hvis undersøgelsen evt. skal udføres under bedøvelse (kun relevant for små børn).
Hold pause, hvis du tager afføringsmidler
Hvis du tager afføringsmidler, skal du holde pause
med dette i 2 døgn før undersøgelsen.
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
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.
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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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