De indkaldes til kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi)
………………………………………………………………………….
Undersøgelsen foretages for at afsløre om der er forandringer i tarmen (hæmorider, betændelse,
polypper eller kræft). Koloskopi er en undersøgelse af hele tyktarmen, der foretages med en bøjelig
kikkert.

Før undersøgelsen
På apoteket eller i klinikken hentes en pakke Fosforal eller Picoprep. Foretages undersøgelsen før kl.
12.00 følger De brugsanvisningen til formiddagsaftale, skal De undersøges efter kl. 12.00 følges
brugsanvisningen til eftermiddagsaftale. Fosforal eller Picoprep kan eventuelt blandes med koncentreret
saft og drikkes med sugerør, for at mindske gener ved den salte smag. De bedes holde Dem til klare
væsker, kan dog suppleres med lidt ristet toastbrød. De må gerne drikke et glas saft om morgenen på
undersøgelsesdagen.Såfremt De får blodfortyndende medicin , skal det oplyses før undersøgelsen. Er De
hjerteklapopereret bedes De kontakte deres læge vedr. antibiotika inden undersøgelsen.

Undersøgelsen
Ved undersøgelsen ligger De på venstre side og De kan selv følge med på TV skærm. Der kan ved
undersøgelsen være ubehag fra luften, der blæses i tarmen, samt smerte på grund af træk i tarmen. Der
kan eventuelt udtages prøver. Dette er smertefrit. Undersøgelsen varer ca. 30-45 minutter, og der vil
blive givet beroligende og/eller smertestillende medicin.

Efter undersøgelsen
Hjemtransport efter undersøgelsen skal arrangeres (pårørende eller Falck). De må ikke køre bil et
døgn efter undersøgelsen pga. den medicin, De har fået. De vil blive orienteret om resultatet af
undersøgelsen og evt. videre behandling. Resultatet sendes også til Deres egen læge. Såfremt der er
taget prøver, vil De få svar pr.email eller telefon 4-6 uger efter undersøgelse. Ved svar som kræver
videre behandling, vil De blive kontaktet.

Komplikationer
Efter udtagning af vævsprøver kan der komme en lille smule blod i afføringen det første
døgn. I særdeles sjældne tilfælde kan der efter polypfjernelse opstå kraftig blødning eller
hul på tarmen, som vil kræve indlæggelse på hospitalet.
Der foretages ikke operative indgreb under undersøgelsen af en størrelse der medfører væsentligt øget
risiko for blødning, hvorfor De må tage Deres medicin som vanligt herunder blodfortyndende.

Søg læge: Skulle der efter undersøgelsen opstå kraftig blødning, kraftige/vedvarende smerter eller
feber, skal De straks kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue. Ved tvivlspørgsmål kontakt venligst
klinikken.

De bedes bekræfte Deres tid enten pr. telefon, pr. brev eller på vores hjemmeside kirurgi-horsens.dk
Vedrørende privatlivspolitik/informationspligt kan det læses på vores hjemmeside.
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