CT - kolografi - Screening
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Røntgenundersøgelse af tyktarmen
Forberedelse
Din kikkertundersøgelse af tyktarm (koloskopi) kunne ikke gennemføres, derfor får du tilbudt en
supplerende røntgenundersøgelse (CT-kolografi, virtuel kikkertundersøgelse).
Du skal fortsætte med flydende kost, dvs. tynde væsker uden "fyld", f.eks. bouillon/klar suppe,
Gerne sukkerholdige væsker, så som saftevand, sodavand, juice ( uden frugt). Vand, kaffe og the, men
ingen mælkeprodukter!
For at markere eventuelle rester af afføringen i tarmen drikkes den medgivne kontrastvæske (30 ml
kontrast) blandet med en 1/2 liter vand eller saft kl. 18:00.
Du behøver ikke at fjerne plastringen øverst på plastflasken. Skru kun låget af, fjern gummiproppen og
væsken er klar til at blande med et glas vand.
Herefter er det vigtigt, at du drikker minimum 1 liter tynde væsker. Du må gerne drikke tynde væsker
indtil 2 timer før mødetid næste formiddag, herefter skal du faste.
Kontrastvæsken kan yderst sjældent give diarre eller medføre kvalme eller mavesmerter. Hvis du
oplever kraftige mavesmerter eller dårlig almentilstand, skal du kontakte afdelingen og bede om
vagthavende læge, eller kontakte Læge- og Skadevagten.
Hvordan foregår undersøgelsen?
Du får blæst luft (kuldioxid)i tyktarmen via en lille slange, som indføres i endetarmen. Herefter
foretages skanningen, først liggende på ryggen, dernæst liggende på maven. Det hele tager ca. 1 time.
I forbindelse med selve undersøgelsen er det nødvendigt at give dig en indsprøjtning i armen med et
tarmafslappende middel. Dette hjælper os med at skelne detaljerne på billederne.
Komplikationer
Der kan være kortvarige luftgener. Undersøgelsen er ellers meget sikker og medfører kun yderst
sjældent risiko for hul på tarmen.
Efter undersøgelsen
Det afslappende middel kan medføre et sløret syn i op til 4 timer, hvorfor ledsager til bilkørsel
påkræves. Det anbefales at spise og drikke som sædvanligt.
Du skal møde i Røntgen & Skanning Aabenraa

______ dag den ________ Kl. _________
Du er altid velkommen at kontakte os på Tlf.: 79 97 63 29
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