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Gastroskopia
Co jest badane?
Przełyk, żołądek oraz dwunastnica.

Jak się przygotować?
Należy pościć, czyli zupełnie nic nie jeść,
na 5 godzin przed badaniem, lecz można
pić wodę do dwóch godzin przed
badaniem.
Nie można palić przynajmniej 8 godzin
przed badaniem.
Jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew
(Kóvar, Hjartamagnyl lub Plavix),
poinformuj nas o tym przynajmniej 3 dni
przed gastroskopią. Na badanie weź ze
sobą informacje o wszystkich lekach, jakie
przyjmujesz.

Uwaga! Jeśli otrzymałeś środek
uspokajający, nie możesz prowadzić
samochodu przez ok. 4 godziny po
badaniu.

Z powodu znieczulenia gardła
należy pościć przez około godzinę
po badaniu.
Co wykazało badanie?
Wyniki badania otrzymasz od razu po jego
zakończeniu.
Na wynik z pobrania tkanki należy czekać
tydzień.

Gdzie się odbywa badanie?
Badanie odbywa się na oddziale
endoskopii, który znajduje się na 1.
piętrze szpitala w Akranes.

Jak przebiega badanie?
Pacjent leży na lewym boku. Wyjmowane
są wszystkie protezy zębowe.
Gardło zostaje spryskane środkiem
znieczulającym.
Często przed badaniem podaje się
dożylnie środek uspokajający.
Między zęby wkłada się ustnik, przez
który wprowadzony zostaje giętki
przewód, czyli gastroskop.
Podczas, gdy gastroskop wprowadzany
jest przez gardło, zostaniesz poproszony/
a o przełykanie. Istnieje możliwość
bezbolesnego pobrania próbki tkanki.
Badanie trwa 3-5 minut.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji
lub chcesz przełożyć termin badania,
możesz się skontaktować z oddziałem
endoskopii pod numerem 432 1040.

Twój termin gastroskopii:
______________dzień
______________
godzina ___________

Czy to boli?
Zazwyczaj nie, jednakże badanie może
powodować nieprzyjemne uczucie w
gardle oraz w żołądku ze względu na
wpuszczane do niego powietrze, które
polepsza widoczność podczas badania.

Co się dzieje po badaniu?
Jeśli jesteś pacjentem szpitala, zostaniesz
odwieziony/a do swojego łóżka.
Jeśli nie jesteś pacjentem, ale otrzymałeś
środek uspokajający, należy pozostać w
szpitalu ok. godzinę po badaniu.
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