De indkaldes til kikkertundersøgelse af tyktarmen (sigmoideoskopi)
………………………………………………………………………….
Undersøgelsen foretages for at afsløre, om der er forandringer i tarmen (hæmorider,betændelse,
polypper eller kræft). Sigmoideoskopi er en undersøgelse med en bøjelig kikkert af de nederste ca. 5060 cm af tyktarmen til venstre ribbenrand.

Før undersøgelsen
HVIS De har pacemaker eller får blodfortyndende medicin, skal det oplyses før undersøgelsen.
Er De hjerteklapopereret bedes De kontakte deres læge vedr. antibiotika før undersøgelsen.
Til undersøgelsen skal tarmen være udtømt, hvorfor De bedes gå på apoteket og købe Toilax
kombinationspakning alternativt Dulcolax tabletter samt Toilax klyx. Dagen før undersøgelsen skal
De tage 2 tabletter kl. 12 og 2 tabletter kl. 22
Den lille tube(klyx) skal De tage ca. 2-3 timer før undersøgelsen.
Man skal ikke være fastende, men De bedes undgå fiberrige madvarer et døgn før samt være på
flydende kost som bouillon, juice, sodavand, saft og vand suppleret med toastbrød og lyst kød. Det er en
betingelse for en vellykket undersøgelse at tarmen er udrenset.

Undersøgelsen
Ved undersøgelsen ligger De på venstre side. Der kan ved undersøgelsen være ubehag fra
luften, der blæses ind i tarmen, samt lette smerte på grund af træk i tarmen. Undersøgelsen varer ca. 10 15 minutter. Der kan eventuelt udtages vævsprøver. Dette er smertefrit. De kan selv følge med på TV
skærm

Efter undersøgelsen
Efter undersøgelsen informeres De om resultatet og evt. videre behandling. Resultatet sendes også til
Deres egen læge .Såfremt der er taget prøver, vil De få svaret enten pr.email eller telefon. Ved svar som
kræver videre behandling, vil De blive kontaktet. De vil være frisk efter undersøgelsen

Komplikationer
Komplikationer er meget sjældne. Efter udtagning af vævsprøver kan der komme en lille smule blod i
afføringen det første døgn. I sjældne tilfælde kan der efter polypfjernelse opstå kraftig blødning eller hul
på tarmen, som vil kræve indlæggelse på hospitalet.
Søg læge: Skulle der efter undersøgelsen opstå 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 kirurgihorsens.dk
Ved udeblivelse uden afbud er De pligtig til at betale et gebyr på 500 kr.
Vedrørende privatlivspolitik/informationspligt kan det læses på vores hjemmeside.
Speciallæge Carsten Hansen Nørregade 1,1 8700 Horsens tlf. 7561 5777 man.-torsdag 09.00-12.00
Revideret/godkendt CH/HM Kirurgisk klinik Horsens 18-05-2018/rev. 18-08-2019.

