Gastroskopi - kikkertundersøgelse
af mavesækken
Gastroskopi er en undersøgelse, som udføres med en bøjelig kikkert, ført
igennem munden eller næsen og svælget for at undersøge spiserør, mavesæk
og tolvfingertarm. Igennem kikkerten kan udtages vævsprøver. Undersøgelsen
udføres som oftest for at afsløre forandringer som for eksempel mavesår,
mavekatar, spiserørsbrok eller andet.
Før undersøgelsen:
Du skal møde fastende til undersøgelsen. Det vil sige, at du ikke må spise 6
timer før undersøgelsen og ikke må drikke andet end vand indtil 2 timer før
undersøgelsen. Nødvendig medicin kan tages med en mundfuld vand. Undgå
ligeledes tobak og tyggegummi.
Er du i blodfortyndende behandling er det kun sjældent nødvendigt at holde
pause.
Hvis du ønsker beroligende medicin under undersøgelsen, skal du sørge for
hjælp til hjemtransport.
Undersøgelsen:
Undersøgelsen kan udføres gennem munden eller næsen. Såfremt du skal
undersøges gennem næsen (de fleste) vil du få lagt lokalbedøvende gel i begge
næsebor, som skal virke i et par minutter. Såfremt du skal undersøges
gennem munden og ønsker det, kan svælget bedøves med lokalbedøvende
spray.
Undersøgelsen foregår liggende på venstre side. Kikkerten føres igennem
næsen/munden til spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Der er rigelig plads til
at trække vejret igennem næse eller mund, som det nu falder mest naturligt.
Der vil under undersøgelsen blive blæst luft ned i mavesækken for at skabe
overblik. Dette vil give en kortvarig fornemmelse af oppustethed indtil luften
suges op igen.
Undersøgelsen varer 3-5 minutter og opfattes af de fleste som let til moderat
ubehagelig på grund af opkastningsreflekser.
Såfremt man finder undersøgelsen mere ubehagelig og har behov for
beroligende medicin kan dette gives som en indsprøjtning i en blodåre.
Efter undersøgelsen:
Hvis du har fået beroligende medicin må du ikke arbejde eller køre bil samme
dag. Hjemtransport med pårørende eller Falck.
Hvis du har fået svælgbedøvelse må du ikke spise eller drikke den første time
efter undersøgelsen på grund af faren for at fejlsynke og få maden i den ”gale
hals” (luftrøret).

Ellers kan man spise og drikke umiddelbart efter undersøgelsen.
Halsen kan føles øm de første dage.
Komplikationer:
Ses stort set aldrig ved denne undersøgelse. Der er en meget lille risiko for at
perforere spiserør, mavesæk eller tolvfingertarm. Forekommer ekstremt
sjældent.
Ved udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud senest dagen før, er patienten
pligtig til at betale et gebyr på 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og
500 kr. for en operation - eller lignende.

