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Hensigten med denne vejledning er at forklare hvad der foregår ved en gastroskopi.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at spørge sygeplejersker og læger.
Hvad er et gastroskop?
Et gastroskop er en bøjelig slange med et kamera i spidsen. Gastroskopet er knapt 1,5 cm. tykt.
Der kan gennem gastroskopet tages vævsprøver af slimhinden til undersøgelse under et
mikroskop.
Nogle sygdomme f.eks. blødning
fra et mavesår kan direkte
behandles gennem gastroskopet.

Forberedelse til undersøgelsen
Faste
For at kunne vurdere forholdene i mavesækken skal den være tom. Du må derfor ikke have spist
eller drukket 6 timer før undersøgelsen.

Medicin
Hvis du til daglig får vigtig medicin for eksempel hjertemedicin, vanddrivende medicin eller
smertestillende medicin, kan den tages indtil 2 timer før undersøgelsen med et glas vand. Hvis du
har sukkersyge og får Insulin, skal du tale med lægen. Får du sukkersyge-tabletter, skal du ikke
tage din tablet om morgenen, men til næste måltid.
Hvis du får blodfortyndende medicin, bedes dette oplyst lægen, sygeplejersken eller til
sekretæren, når der bookes tid.

Tænder
Hvis du har fået indsat kroner eller stifttænder, fået lavet broarbejde eller lignende, skal vi bede
dig oplyse lægen herom. Hvis du har tandprotese, fjernes denne før undersøgelsen.
Til beskyttelse af dine tænder og gastroskopet, vil du få en tandbeskytter i munden.
I tilfælde af uventede situationer kan der forekomme ventetid. Du vil da blive nærmere orienteret
af personalet.

Hvordan foregår undersøgelsen
Hvis du ønsker beroligende medicin, får du lagt en kanyle i en blodåre i armen. Du vil da døse lidt
under undersøgelsen.
Inden undersøgelsen får du målt blodtryk, og en klemme på fingeren måler pulsen. Blodtryk og
puls bliver også målt under og efter undersøgelsen. Vi anbefaler, at du bliver lokalbedøvet i halsen
med en spray. Hermed dæmpes svælgreflekserne.
Under undersøgelsen ligger du på venstre side. Når medicinen virker, vil lægen føre gastroskopet
gennem mund, svælg, spiserør og mavesæk ned til tolvfingertarmen. Gennem gastroskopet
blæses luft ned i maven, for at lægen kan få et bedre overblik over mavesækkens indre. Det kan
give anledning til, at det spænder lidt i maven. Du kan også få trang til at bøvse. Luften suges ud
igen, inden gastroskopet tages op.
Hvor lang tid varer undersøgelsen?
Undersøgelsen varer sjældent mere end 10 minutter.
Gør det ondt?
Nej. Det kan dog være lidt ubehageligt at få gastroskopet ført ned gennem svælget.
Under undersøgelsen kan det spænde noget, fordi der er blæst luft ned i maven.
Du vil under undersøgelsen kunne trække vejret helt normalt.

Efter undersøgelsen
Hvis du har fået lokalbedøvelse i halsen, må du ikke spise eller drikke en time efter undersøgelsen.
Det er for at undgå at få maden i “den gale hals”.
Hvis du ikke har fået beroligende medicin, kan du forlade klinikken og genoptage normal aktivitet.
Hvis du har fået beroligende medicin, bør du have nogen til at ledsage dig hjem. Medicinen
nedsætter din dømmekraft resten af dagen, du må derfor ikke køre bil.

Før du forlader klinikken, får du en lægesamtale om resultatet af undersøgelsen og om eventuelle
forholdsregler efter undersøgelsen.

Risiko ved gastroskopi

Ved gastroskopi forekommer der komplikationer i 1 ud af 10.000 tilfælde. Det kan være
overfølsomhed eller kraftig reaktion overfor den beroligende medicin, hul på spiserør/mavesæk
eller blødning fra slimhinden.
Disse komplikationer viser sig ved svære mavesmerter, blodige eller sorte opkastninger eller høj
feber.
Skulle du få et eller flere af disse symptomer, bedes du henvende dig på nærmeste skadestue.
I meget sjældne tilfælde kan der opstå tandskade ved gastroskopi. Skulle du blive opmærksom på
noget sådanne, skal du straks henvende dig til klinikken for at få nærmere vejledning.
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