Gastroskopi
Gastroskopi är en undersökning där man tittar på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och
övre delen av tunntarmen. Även vävnadsprover (biopsier) kan tas för mikroskopisk
undersökning.
Gastroskopet är en böjlig slang med en diameter på cirka 1cm. Längst fram på gastroskopet
finns en lins med belysning och en kamera.
Hur går undersökningen till?
Under undersökningen ligger du på vänster sida. Undersökningen kan även utföras sittande.
En bitring placeras i munnen för att skydda tänderna samt instrumentet. Gastroskopet förs
in via munnen. Varken instrumentet eller den bedövningsspray du får i samband med
undersökningen, påverkar dina andningsvägar. Du kan andas som vanligt hela tiden. Rapning
under och efter undersökningen är vanligt förekommande, då man under undersökningen
blåser in luft genom gastroskopet. Lugn andningsteknik och motivation underlättar
undersökningen.
Hela undersökningen inklusive förberedelser brukar vanligtvis ta cirka 30 minuter.
Förberedelser inför undersökningen
För att kunna utföra undersökningen måste magsäcken vara tom. Du ska därför inte äta eller
dricka 6 timmar innan undersökningen. Undvik även att röka eller snusa 6 timmar innan
undersökningen.
Du får bedövningsspray, Xylocain utan adrenalin, i svalget för att minska svalgreflexerna.
Avslappnande medel i tablettform kan vid behov ges 1 timme före undersökningen. Om du
önskar detta måste du komma 1 timme tidigare till kliniken. Detta läkemedel påverkar
reaktionsförmågan, så lämna därför bilen hemma!
Efter undersökningen
Om du fått bedövningsspray i svalget ska du inte äta eller dricka på ytterligare en timme
efter undersökningen, då det finns risk att du sväljer fel.
Efter undersökningen får du muntlig information av utförande läkare. Svar meddelas
skriftligt till din ordinarie läkare. Om biopsier tagits får du samt din ordinarie läkare svar på
dessa vanligtvis inom 4 veckor.
OBS!
Om du använder mediciner för hjärta, lungor, blodtryck, diabetes eller epilepsi ska dessa tas
som vanligt, dock inte de närmaste 2 timmarna före undersökningen. Om du tar
blodförtunnande medicin, gäller ej Trombyl, vänligen kontakta oss. Kontakta oss även vid
eventuella andra frågor.
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