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til
gastroskopi
kanning

Fyri at finna orsøkina til sjúkueyðkenni tygara, hevur lækni tygara mælt til, at tygum fáa
gjørt eina gastroscopi kanning.
Í faldarinum vilja vit stutt greiða frá um kanningina.
Hvat er gastroscopi?
Gastroscopi er ein kanning av maganum.
Gastro-scopið er ein tunn liðilig slanga, á
tjúgd við lítla-fingur, ið verður førd gjøgnum
munnin niður í
magan. Gastroscopið er
útgjørt við einum ”kikara” í endanum, so
læknin kann síggja broytingar í vælindi, maga og tolvfingurtarmi.
Gjøgnum gastroscopið kann læknin, um
neyðugt, taka kyknuroyndir.
Fyrireikingar til kanningina.
Dagin fyri kanningina kunnu tygum eta vanligan mat.
Aftaná kl. 24.00 skulu tygum fasta, t.v.s. at
tygum ikki skulu eta, drekka ella roykja.

Heilivágur.
Taka tygum heiluvág-píst- fyri astmu, skulu tygum hava hetta við tygum.
Taka tygum insulin, skulu tygum seta tygum í
samband við okkum dagin fyri
kanningina á tlf. 34 33 00 lok. 3210.
Kanningin.
Tygum fáa eina song at liggja í, og ein
sjúkra-røktarfrøðingur leggur kanylu í eina
æðr á handabaki tygara.

Aftaná kanningina.
Aftaná kanningina verða tygum liggjandi í
songini og koma fyri tygum.
Áðrenn tygum fara heim, fáa tygum at eta og
drekka.
Eru tygum innlagdur fara tygum beinleiðis
aftur á deildina eftir kanningina.
Bilkoyring.
Av tí tygum hava fingið doyvandi heilivág,
mugu tygum ikki koyra bil fyrr enn 12
tímar eftir
kanningina.

Tygum fáa doyvandi heilivág í æðrina
meðan kanningin er.
Tygum fáa onga pínu, men av tí at luft
verður blást gjøgnum gastroskopið niður í
magan, kunnu tygum fáa trykkjan um flatbrósti, fara at ropa og spýta.
Kanningin tekur umleið 5 -10 min.

Kanningarúrslit.
Áðrenn tygum verða útskrivaður, greiðir
læknin tygum frá úrslitinum av kanningini.
Er kyknuroynd tikin av rovuni, ganga 1-2 vikur til svarið er komið. Avtalað verður hvussu tú fært
úrslitið.
Hava tygum ivamál, eru tygum vælkomin at
seta tygum í samband við okkum á tlf. 37
11 33 lok. 110
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