Patientvejledning: Koloskopi (kikkertundersøgelse af hele tyktarmen)
Undersøgelsen:
Koloskopi en kikkertundersøgelse, hvor man under synets vejledning fører en lillefingertyk bøjelig slange med
Tv-kamera op i endetarmen og videre til tyndtarmen.
Undersøgelsens formål er at finde årsagen til f.eks. blødning, smerter eller afføringsbesvær/ændringer.
Undersøgelsen giver et præcist og skarpt billede af det indvendige af tarmen.
Det er tillige muligt at tage vævsprøver til mikroskopisk undersøgelse samt at fjerne mindre polypper. Dette er
ikke forbundet med smerter.
Undersøgelsen varer ca. 15- 30 minutter.
For at få et godt synsfelt er det nødvendigt at puste luft ind i tarmen. Dette er forbundet med ubehag og kan give
smerter, der kan blive behov for beroligende og smertestillende medicin. Derfor er det vigtigt at du har ledsager
med, der må ikke køres bil eller betjenes maskiner resten af dagen. I vores klinik er vi gået over til at anvende
kuldioxid i stedet for luft, det har reduceret ubehaget og smerterne ved undersøgelsen væsentligt.
Tager du blodfortyndende medicin (f.eks. Hjertemagnyl, Marevan, Pradaxa eller
Plavix/Clopidogrel), eller har pacemaker skal det oplyses klinikken i god tid før
undersøgelsen.

Forberedelse før undersøgelsen:
Alle der skal have foretaget koloskopi i klinikken, skal til en for ambulant undersøgelse. Ved forundersøgelsen
gennemgås din sygehistorie og dit aktuelle medicin forbrug. Er der evt. behov for pausering med
blodfortyndende medicin aftales dette. Der udleveres tabletter og pulver til udrensning af tarmen. Du vil både
mundtlig og skriftlig blive nøje instrueret i hvordan udrensningen skal foretages.

Komplikationer:
En Koloskopi er en ret sikker undersøgelse. I sjældne tilfælde kan der forekomme komplikationer i form af
blødning eller hul på tarmens væg (beskrevet i 7-20 tilfælde ud af 10.000 undersøgelser).
Skulle der opstå
--Blødning fra tarmen
--Mavesmerter der varer mere end 3 timer
--Kulderystelser og feber.
Skal du straks kontakte klinikken, vagtlæge eller skadestue/1813.
Resultatet af undersøgelsen får du besked om med det samme. Er der fjernet polypper eller taget vævsprøver
foreligger der svar inden for 4-10 dage.
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