INFORMATION OM KOLOSKOPIUNDERSÖKNING
Hur går undersökningen till?
Undersökningen innebär att en kameraförsedd, mjuk slang förs in via ändtarmen
genom tjocktarmen upp till blindtarmen och eventuellt också en bit upp i tunntarmens
nedre del. Bilden från kameran överförs till en TV-skärm så att insidan kan inspekteras
noggrant. Om så behövs kan man ta små vävnadsprover från slemhinnan för
mikroskopisk undersökning. Det kan också bli aktuellt att utföra mindre kirurgiska
ingrepp via instrumentet.
Hur förbereder man sig?
Innan man undersöks med koloskopi måste tjocktarmen vara helt ren så att läkaren
kan se slemhinnan. Därför måste man tömma tarmen på innehåll med hjälp av
laxermedel. Med kallelsen bifogas instruktioner om förberedelserna.
Följ våra föreskrifter noggrant då en ren tarm är förutsättningen för en lyckad
undersökning.
Undersökningen tar en kvart till en timme.
Tiden varierar eftersom tarmen är olika från person till person. Vid undersökningen
ligger man på vänster sida på en brits. Efter ett tag kan man behöva ligga på rygg eller
höger sida för att instrumentet ska kunna föras in lättare. Om undersökningen upplevs
som obehaglig kan vi ge avslappnande och smärtstillande läkemedel. Du kan då
behöva stanna kvar upp till 30 minuter efteråt och får i så fall givetvis inte köra bil efter
undersökningen! Du behöver inte meddela oss innan undersökningen om du vill ha
läkemedel eller inte.
Viktigt att tänka på efter undersökningen.
Läkaren som gjort undersökningen ger dig preliminärt resultat. Den läkare som
remitterat dig får samma besked via brev. Om vävnadsbitar skickats för mikroskopisk
undersökning kommer de svaren till inremitterande läkare.
Efter undersökningen kan man uppleva att magen känns spänd och uppblåst. Man kan
även känna knip i magen. Det beror på den luft som läkaren blåste in vid
undersökningen. Obehagen försvinner allt eftersom luften kommer ut. Man kan äta och
dricka som vanligt direkt.
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