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UNDERSÖKNING AV TARMEN I NARKOS (tömning på avdelningen)
Undersökningen
Vid colonoskopi undersöks ändtarmens och tjocktarmens slemhinna och
vid behov tas provbitar.
Tillräcklig tömning av tarmen är en förutsättning för att undersökningen
skall lyckas.
Förberedelser hemma
En vecka före undersökningen får ert barn inte äta bär som innehåller
frön (t.ex. hallon, hjortron), frukt och grönsaker med hårt skal (t.ex. äppel,
tomat) eller linfrö.
Två dagar före undersökningen får barnet inta, endast flytande föda, fil,
bärfri yoghurt, köttbuljong eller saftsoppa.
Förberedelser på barnavdelningen, dagen före undersökningen
Förrän barnet kommer till barnavdelningen kan flytande morgonmål intas.
Till lunch får barnet flytande kost, efter det påbörjas Colonsteril
tömningen cirka kl.12-14. Lösningen intas tills avföringen är helt klar
vätska, vanligtvis ca.3 liter.
Lösningen har bättre smak och är lättare att dricka avkyld. Sockerfria
pastiller underlättar drickandet.
Barnet får inte äta någonting efter tömningen men får dricka små doser
klar saft.
På undersökningsdagen kan barnet dricka vatten eller klar, sockrad saft
tills 2 timmar före planerade ingreppet.(barnet under 3 år högst 1dl, över
3 år högst 1,5dl)
Barnets mor eller far kan delta i vården på barnavdelningen och
undersöknings dagen på operationsavdelningen.
Efter undersökningen på operationsavdelningen
Vi följer med barnets välbefinnande i uppvakningsrummet, varifrån
han/hon vanligen blir utskriven efter 1-3 timmar efter ingreppet.
Barnet får försiktigt börja dricka efter narkosen då hon/han har vaknat.
Om barnet inte börjar må illa av drickandet, kan ni ge honom/henne
någon lätt föda t.ex. glass eller yoghurt (fås på enheten).
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Om ni kommer till sjukhuset med egen bil och inte använder taxi till
hemresan, bör barnet ha två vuxna följeslagare under hemresan.
Barnet måste hela tiden vara under tillsyn av en vuxen person. Barnet får
leka om han/hon orkar.
Läkaren kontrollerar svaren av eventuella prov och meddelar svaren per post inom ca 3 veckor,
ifall inte annat överenskommits med läkaren.
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