27.5.2021

Skopiundersökning av magsäcken (gastroskopi)
Ni har fått en tid till skopiundersökningen av magsäcken ___/___ -____ kl ______
Adressen: Mannerheimvägen 164, 00300 Helsingfors. 2. vån. (ingång 1B, ”KSS”)
rum 1 - 2
Ingen anmälning.
Telefon: 020 780 6399, ringtid må – fr 8.30 – 11.00
Internetbokning: www.ajanvaraus.coronaria.fi/tahystysklinikka

! ta med remissen
Undersökningen av magsäcken genomförs med ett långt och böjligt slangliknande gastroskop som
förs in via munnen och förs till början av tunntarmen. Det är mögligt att ta provbitar, som inte
förorsakar smärtor. Skopiundersökningen av magsäcken tar i genomsnitt 10 minuter.
Om Ni vill ha lugnande medicin före undersökningen borde Ni informera tidsbeställningen om
det och anlända minst en halv timme före undersökningstiden. Ni borde ha en annan vuxen med
Er om Ni får medicin. Efter medicineringen får Ni inte köra med motorfordon på
undersökningsdagen eller dricka alkohol.
Om bloduttunnande medicinering får Ni anvisningar från remitterande läkaren.

Före undersökningen
Ni måste vara minst 6 timmar oäten och 2 timmar utan att dricka. Ni borde undvika rå grönsaker på
kvällen före och på undersökningsdagen. Det är förbjudet att dricka alkohol på
undersökningsdagen före undersökningen.
Om undersökningen är på morgon eller förmiddagen, borde Ni vara oäten efter klockan 24.00.
Om Ni har undersökningstiden på eftermiddagen eller kvällen kan Ni äta en lätt luch minst 6
timmar före undersökningen.
Nödvändiga mediciner får Ni ta som vanligt med liten vatten men minst 2 timmar före
undersökningen.
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Efter undersökningen
Efter ca 30 minuter får Ni äta och dricka som vanligt.

Ni får svar om möjliga provbitsvar från remitterande läkaren om ca 4 veckor.

Betalning
Besöket betalas med kort (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay, Diners Club
International, Discover) efter undersökningen.
Om Ni får förhinder till undersökningen, bör Ni avboka tiden senast 1 dag före undersökningen. För
en oavbokat tid ärvas 50,80 €.

VÄLKOMMEN!
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