Transport
Hvis du får beroligende eller smertestillende medicin i forbindelse
med din undersøgelse, må du ikke
køre bil, cykle eller betjene farlige
maskiner de næste 24 timer, og
altså heller ikke køre hjem på cykel
eller i bil efter undersøgelsen. Det
kan også være svært at huske alt,
hvad der bliver sagt ved undersøgelsen, og det gælder også for resten af
dagen. Det kan derfor være en god ide
at tage et familiemedlem eller en ven
med, som kan hjælpe med at huske
det der bliver informeret om, og være
chauffør.
Efter undersøgelsen
I sjældne tilfælde kan der opstå
komplikationer. Det kan dreje sig om
blødning eller hul gennem tarmvæggen. Hvis du i det efterfølgende døgn
får: svære mavesmerter, feber over 38
gr., kulderystelser, vedvarende blødning fra tarmen, skal du henvende dig

til Endoskopiafsnittet tlf. 47 32 32 20.
Aften, nat, weekend og helligdage skal
du henvende sig på Kirurgisk
Afdeling, afsnit A2 tlf. 4732 3140.
Besked om undersøgelsen
Du informeres om resultatet af undersøgelsen, når den er afsluttet. Er
der taget vævsprøver, vil der gå op til
4 uger inden svaret foreligger. Det vil
blive aftalt med dig, hvordan du får
svar på disse prøver.
Afbud
Bliver du forhindret, for eksempel på
grund af akut sygdom, beder vi dig
hurtigst muligt kontakte os. Vi kan så
give dig en ny tid og nå at indkalde en
anden patient. Du bedes ringe på tlf.
4732 3220.
Se video om undersøgelsen og hvordan du skal forberede dig på www.
regionsjaelland.dk/koekolo
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ny tid aftales. Afføringen skal ligne
en vandtynd diarré, inden du tager
afsted til undersøgelsen. Hvis afføringen stadig er klumpet og fast, kan det
være nødvendigt at aflyse undersøgelsen. Kontakt Endoskopiafsnittet på
tlf. 47 32 32 20, hvis du er i tvivl.

Koloskopi
(dobbelt udrensning
Picoprep)

Information om kikkertundersøgelse af
tyktarmen
Undersøgelsen
Du vil inden undersøgelsen få anlagt
en tynd kanyle i en blodåre, herigennem kan der gives smertestillende
og beroligende medicin. Til undersøgelsen anvendes en kikkert, som er
en bøjelig slange på tykkelse med en
finger. Kikkerten føres gennem endetarmen og op i tyktarmen. Man kan
se, om der er forandringer i tarmens
slimhinde, tage vævsprøver og fjerne
polypper. Undersøgelsen varer ca.
½-1 time.

pause fem dage før undersøgelsen.
Hvis der er mindre end fem dage til
undersøgelsen, når du læser denne
folder, skal det blot være fra dette
tidspunkt.
Sukkersyge
Har du sukkersyge og får du insulin,
træffes særlig aftale med henvisende
læge. Får du tabletter for din sukkersyge, skal du på undersøgelsesdagen vente med at tage dem til efter
undersøgelsen.

Vedr. kost
Brød med kerner skal så vidt muligt
undgås 5 dage før undersøgelsen.
Hvis der er mindre end fem dage til
undersøgelsen, når du læser denne
folder, skal det blot være fra dette
tidspunkt.
Vedr. udrensning
For at undersøgelsen skal lykkes, skal
tarmen være helt tømt for afføring.
Kontakt Endoskopiafsnittet, hvis du
ikke har modtaget din udrensning
eller har spørgsmål til udrensningen.

FORBEREDELSER TIL INDGREBET
Blodfortyndende medicin
Hvis du får anden blodfortyndende
behandling end Hjertemagnyl, 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
undersøgelsen.
Hvis du er i Marevan eller Marcoumarbehandling, skal du desuden have
målt din INR (blodprøve) dagen før,
så svaret kan foreligge til undersøgelsen. Behandling med Hjertemagnyl
og/eller Persantin kræver ikke pause
inden undersøgelsen.
Jernbehandling
Tager du jerntabletter, skal du holde
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2 dage før undersøgelsen
2 dage før undersøgelsen, skal du tage
2 tabletter Toilax/Dulcolax/Perilax
før sengetid.
Dagen før undersøgelsen
Du kan spise almindelig mad indtil 24
timer før undersøgelsens planlagte
start. Herefter må du kun indtage
tynde væsker, du skal fra dette
tidspunkt drikke mindst 250 ml klar
væske pr. time i alle dine vågne timer.
Tynde væsker/supper er: vand, saftevand (dog ikke solbær- og blåbærsaft
– da tarmvæggen farves), sodavand,
juice uden frugtkød, kaffe, bouillon og
klar suppe uden indhold. Undgå
mælkeprodukter!

Kl. 8.00 skal du tage 2 tabletter Toilax/Dulcolax/Perilax. Det er vigtigt at
drikke 2-3 liter i dette døgn.
Kl. 16.00 drikker du den 1. portion
PICOPREP®. Et brev PICOPREP®
pulver opløses i et glas koldt vand.
Rør rundt i 2-3 minutter, før du drikker opløsningen. Herefter drikkes
mindst 2 glas vand/saft.
Kl. 20.00 drikker du den 2. portion
PICOPREP på samme måde som den
første. Drik desuden 250 ml tynd
væske i timen indtil sengetid.
Fire timer før undersøgelse tilberedes og drikkes den 3. portion
PICOPREP® på samme måde som
de første. Husk at drikke 2 glas vand/
saft umiddelbart efter. Du vil opleve,
at din afføring bliver mere og mere
vandig. Dette er helt normalt - sørg
for at have adgang til et toilet.
På undersøgelsesdagen
Husk på, at du stadig kun må drikke
tynde væsker. 2 timer før undersøgelsen skal du stoppe med at drikke
indtil undersøgelsen er overstået.
Får du medicin, skal du tage denne
om morgenen. Medbring venligst din
medicinliste. Hvis din tyktarm ikke er
tilstrækkeligt ren, er det ikke sikkert,
at undersøgelsen kan gennemføres
som planlagt. I dette tilfælde må en
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