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Inremedicinska polikliniken, polikliniken för lungsjukdomar och skopicentret
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Gastroskopi
Vid gastroskopi, dvs. endoskopisk undersökning av magsäcken, undersöker man matstrupen,
magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen med ett böjligt rör som är lika tjockt som ett
lillfinger. Undersökningen är smärtfri. Endoskopet hindrar inte andning, men det kan kännas
svårare att andas under undersökningen än vanligt. Undersökningen kan också orsaka
slemavsöndring och aktivera kräkreflexen. Svalget bedövas med en sprej om du inte är allergisk
mot bedövningsmedel. På ett första besök tar man vanligtvis små provbitar, men också detta är
smärtfritt. Undersökningen tar vanligtvis 5-15 minuter.
Om du vill ha lugnande premedicinering, bör du komma till polikliniken en timme före
undersökningen. Om du får premedicinering får du inte köra bil under undersökningsdagen, och
du ska ha en följeslagare med dig när du åker hem. Du behöver inte ringa till polikliniken om ditt
önskemål om premedicinering på förhand.
Att observera före undersökningen:








Du ska fasta i 6 timmar och låta bli att dricka i 2 timmar före undersökningen.
Diabetesmediciner ska inte tas före en endoskopisk undersökning. Ta dina
diabetesmediciner med dig. Du kan ta dem efter undersökningen. Vid behov kan
du ta med dig din egen blodsockermätare.
På undersökningsdagens morgon är det förbjudet att ta följande mediciner:
Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto och Marevan.
Fragmin, Innohep, Klexane, Arixtra och Orgaran får inte heller injiceras på
morgonen.
Om du använder Marevan, mäts INR-värdet på undersökningsdagens morgon.
Andra mediciner som ordinerats dig kan du ta minst två timmar före endoskopin
med en liten mängd vatten.

Efter undersökningen:
 Om ditt svalg bedövades, får du dricka och äta normalt ungefär en halv timme
efter undersökningen, om du inte får andra anvisningar.
 Läkaren kontrollerar provbitsresultaten och skickar vid behov ett brev om dem
till dig. Texterna om poliklinikbesök samt undersökningsresultaten kan läsas
på Mina kanta-sidorna inom några veckor. (www.kanta.fi/sv/)
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