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Colografi – kontrastmedelsundersökning av tjocktarmen

Vi har reserverat tid för röntgenundersökning åt Er ____/____ 20____ klo _______
Anmäl Er vid röntgenavdelningens kansli.
För att undersökningen skall lyckas, krävs följande förberedelser:
När Ni kommer till undersökningen bör tarmen vara tom. Därför får Ni inte äta normalt före
undersökningen, utan måste fasta och följa tömningsprogrammet nedan. Om Ni har mediciner som
läkaren ordinerat, bör Ni ta dem som vanligt under tömningsprogrammet. Om Ni är insulindiabetiker,
bör Ni kontakta den vårdande enheten för att komma överens om insulindoseringen under fastan.
Dagen före undersökningen:
Klo 6-8
Till frukost bör Ni dricka åtminstone ett glas (240ml) klar dryck (vatten, klara soppor, safter, te eller
kaffe utan mjölk samt klara läskedrycker).
Blanda därefter innehållet i en Phosphoral-flaska i ett halvt glas (120ml) kallt vatten. Drick
blandningen och åtminstone ett glas (240ml) kallt vatten. Därtill kan Ni dricka så mycket klara
drycker som Ni önskar. Tömningspreparatet Phosphoral kan Ni köpa receptfritt på apoteket.
Klo 13-14
Drick åtminstone 3 glas (720ml) klara drycker, gärna mera.
Klo 18-19
Drick åtminstone ett glas (240ml) klar dryck, gärna mera. Blanda innehållet i en Phosphoral-flaska i
ett halvt glas (120ml) kallt vatten. Drick blandningen och åtminstone ett glas (240ml) kallt vatten.
Framtill midnatt kan Ni dricka så mycket klara drycker som Ni önskar.
På undersökningsdagen
Ni får inte äta, ett glas vatten kan Ni dricka på morgonen.
Undersökningens förlopp
Ni ligger på undersökningsbordet. På samma sätt som man ger lavemang fyller läkaren tjocktarmen
med kontrastmedel och tar samtidigt röntgenbilder. Undersökningen tar ½-1 timme.
Observera:
Undersökningen görs inte åt gravida. Åt kvinnor i åldern 15-45 år görs undersökningen inom 10
dagar från det att menstruationen börjat, förutom då möjligheterna till graviditet annars uteslutits.
Om den reserverade tiden inte passar Er, eller om Ni har frågor angående undersökningen, ber vi Er
kontakta röntgenavdelningen mellan klockan 8.00 och 15.30. Tel. 040 653 4225 eller 040 653 4223.
Tidsreserveringen måste annulleras senast två vardagar innan den reserverade tiden. Vi debiterar en
avgift för oannullerade undersökningstider, den fastställs i enlighet med kundavgiftslagen. Den
aktuella avgiften anmäls på sjukhusets internetsidor.
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