Undersøgelse af mavesækken
Du skal have foretaget en undersøgelse af mavesækken, en såkaldt ventrikeltømning.
Undersøgelsen foregår ved, at der bliver taget forskellige billeder af mavesækken. På den måde kan
undersøgelsen vise, hvor hurtigt din mavesæk tømmer sig efter et måltid af en bestemt størrelse og
sammensætning.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du får udleveret et måltid
Du skal på kort tid spise en æggehvideomelet, 2 skiver hvidt brød med marmelade og lidt vand at drikke
til.
Du må ikke drikke eller spise noget ellers før undersøgelsen er helt færdig.
Omeletten indeholder en lille mængde radioaktivt
sporstof.
Din maveregion bliver skannet
Efter måltidet bliver der med jævne mellemrum taget i
alt 6 billeder af maveregionen forfra og bagfra. På
den måde er det muligt at følge med i, hvordan mavesækken tømmes.
Undersøgelsen foregår stående med pauser mellem
skanningerne.
Undersøgelsen varer i alt cirka 5 timer.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Mød fastende
Du skal være fastende i 8 timer før undersøgelsen, så
din mavesæk er helt tom. Du må ikke spise, drikke,
ryge.

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.
Hvis du har diabetes
Generelt udføres undersøgelsen bedst, hvis dit blodsukker er velreguleret (det vil sige lavere end 10
mmol/l).
Hvis dit blodsukker er 15 mmol/l eller derover, kan
undersøgelsen ikke gennemføres. Du skal medbringe
din insulin og dit blodsukkerapparat på undersøgelsesdagen, således at der er mulighed for, at du kan
regulere dit blodsukker, efter du har spist æggeomeletten.

NÅR DU KOMMER HJEM
Du får svar på undersøgelsen
Vi afsender svar herfra indenfor 5 hverdage. Du får
svar på undersøgelsen af den afdeling eller den
læge, som har henvist dig.

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

Medicin
Som udgangspunkt må du gerne tage din morgenmedicin. Nogle slags medicin kan dog påvirke undersøgelsesresultatet. Hvis du skal holde pause med noget
medicin, er det oplyst på indkaldelsesbrevet.

Nuklearmedicinsk Afdeling
www.aalborguh.rn.dk

ID-nr. DIAA01-111
17. maj 2017

