
Patientvejledning 

Indholdet i denne vejledning er godkendt af Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi  

Kirurgisk Klinik Rønnede: Butikstorvet 27, 4683 Rønnede,  

Tlf: 8173 0898, mail: mail@kirurg-jakoblykke.dk 

Gastroskopi (Kikkertundersøgelse af spiserør og mavesækken) 

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm 

med en bøjeligkikkert ført igennem munden. Der kan tages vævsprøver 

igennem kikkerten. 

Hvis du får følgende mavesårsmedicin: Nexium, Losec, Lanzo, Pantoloc eller 

Pariet – skal du om muligt undlade at tage medicinen 1 uge før undersøgelsen, 

da det ellers kan være vanskeligt at påvise mavesårsbakterier. Du kan i stedet 

indtil 1 døgn før undersøgelsen tage håndkøbsmedicin mod syre, f.eks. 

Alminox, Balancid, Link eller Novaluzid. 

 

Forberedelse: Du skal være fastende i mindst 6 timer før undersøgelsen. Dog 

må man gerne drikke et lille glas vand 2 timer før, hvis man er meget tørstig. 

Nødvendig medicin kan tages om morgenen. 

 

Undersøgelsen: Efter at være blevet lokalbedøvet med spray (valgfrit) i 

svælget føres skopet ned gennem spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. 

Du kan på anmodning herom få injektion med et beroligende middel. Du må i 

givet fald sørge for hjemtransport ved pårørende, Falck eller taxa. 

Undersøgelsen foregår liggende på venstre side. Kikkerten føres igennem 

munden til spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Der er rigelig plads til at 

trække vejret. 

Undersøgelsen er ikke forbundet med smerter, kun let ubehag fornemmes, når 

slangen synkes. 

Ligeledes kan luft spænding i maven forekomme. Undersøgelse varer 3-5 

minutter. 

 

Resultat: Resultatet af undersøgelsen gives umiddelbart efter afslutning af 

undersøgelsen.  

Hvis der er givet beroligende medicin, må du ikke være i bil eller tage på 
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arbejde samme dag.  

Hvis der er brugt svælg bedøvelse må du ikke spise eller drikke den 1.5 time 

efter undersøgelsen. Ellers kan man spise og drikke umiddelbart efter 

undersøgelsen. 

 


