Förberedelser inför gastroskopi
Gastroskopi är en undersökning där man med ett endoskop undersöker övre delen av mag- och
tarmkanalen. I vissa fall behöver man ta provbitar för att kunna ställa rätt diagnos.

Före undersökningen ska du vara fastande i minst sex timmar. Du kan dock dricka
lite klara drycker och vatten senast två timmar före undersökningen.
Så här går undersökningen till
Före undersökningen använder vi ett bedövningsmedel som vi sprayar lokalt i svalget. Sedan för
läkaren ner en böjlig slang i matstrupen och vidare till magsäcken och övre delen av tunntarmen.
Under undersökningen inspekterar läkaren hela området ner till övre delen av tunntarmen och vid
behov tas provbitar, så kallade biopsier från olika delar av slemhinnan.
Proverna kommer att sparas för vård och även i forskningssyfte, samtycker ni inte till detta är det viktigt
att ni meddelar oss vid undersökningstillfället.
Hela undersökningen tar några få minuter och du får veta resultatet direkt efter avslutad
undersökning. Proverna vi skickar vidare tar några veckor att få svar på.
Din remitterande läkare får undersökningsresultatet samt provsvar inom 6-8 veckor.

Efter undersökningen
Efter gastroskopin ska du vänta med att dricka och äta tills bedövningen i halsen har släppt. Detta kan
ta mellan 30-60 minuter. Om du fått lugnande mediciner ska du inte köra bil förrän dagen efter
undersökningen.

Om du använder läkemedel
Om du tar blodförtunnande läkemedel som Waran, vänligen kontakta din Waranmottagning eller
behandlande läkare för att få alternativ behandling eller göra uppehåll tills undersökningen är klar.
För dig som äter waran behöver PK-prov tas dagen innan undersökningen, svar medtages till
undersökningen. Fråga din vårdcentral angående provtagning.
Om du har insulinbehandlad diabetes, vänligen kontakta din läkare på vårdcentralen för att få
information om hur du skall justera din insulindos inför undersökningen.
Om du tar järntabletter skall du göra uppehåll minst 3 dagar före undersökningen.
Du kan ta övriga läkemedel som vanligt dock senast två timmar före undersökningen.
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