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Gastroskopi

Information om kikkertundersøgelse af
spiserør, mavesæk og tolvfingertarm
Før undersøgelsen
Du skal være fastende.
Fastende betyder, at du ikke må have
spist fast føde i 6 timer, men du må
gerne drikke vand/saft indtil 2 timer
før.
Medicin
Nødvendig medicin må tages med
et lille glas vand tidligt om morgenen men altid minimum 2 timer før
undersøgelsen.
Sukkersyge
Tabletter mod sukkersyge skal først
tages efter undersøgelsen. Får du
insulin, træffes særlig aftale med henvisende læge forud for undersøgelsen.
Blodfortyndende medicin
Hvis du er i behandling med Marevan
eller Marcoumar skal du fortsætte
med dette og have taget en blodprøve
(INR) dagen før, så svaret kan foreligge til undersøgelsen.
Hvis du får Clopidogrel (Plavix) og
Hjertemagnyl, skal du ligelede fortsætte behandlingen.
Hvis du får anden blodfortyndende
behandling end ovenstående, skal du
kontakte AK-klinikken på tlf. 4732
2567 mellem kl. 9 og 15 med henblik
på evt. pause og hvor længe du skal
holde pause med din medicin inden
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undersøgelsen.
Undersøgelsen
Til undersøgelsen anvendes en kikkert, som er en bøjelig slange på
tykkelse med en finger. Lægen kan se,
om der er forandringer i slimhinden
og kan tage vævsprøver.
Det vil du ikke mærke.
Du bliver lokalbedøvet i svælget med
en spray for at hæmme reflekserne.
Du får en tandbeskytter i munden
inden undersøgelsen. Hvis du har
tandprotese, beder vi dig tage denne
ud umiddelbart før undersøgelsen.

Kikkerten bliver ført ind gennem
munden, mens du ligger på venstre
side. Du vil hele tiden kunne trække
vejret ved siden af kikkerten.
Vi kan tilbyde beroligende medicin
til undersøgelsen, og hvis du vælger
det, må du ikke køre bil eller andre
køretøjer i 24 timer – og altså heller ikke hjem efter undersøgelsen.
  
Der kan i sjældne tilfælde forekomme
komplikationer.  

Du bedes ringe på tlf. 4732 3220.
Venlig hilsen
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Hvis du i det efterfølgende døgn får:
• 	Svære mavesmerter
• 	Feber over 38 gr.
• 	Kulderystelser
• 	Blodige eller kaffegrumslignende
opkastninger
skal du henvende dig til Endoskopiafsnittet, tlf. 4732 3220.
Aften, nat, weekend og helligdage
skal du henvende dig til Afdeling A2
på tlf. 4732 3140.
Afbud
Bliver du forhindret, for eksempel på
grund af anden sygdom, beder vi dig
hurtigst muligt kontakte os. Vi kan så
give dig en ny tid og nå at indkalde en
anden patient.
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