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CT-kolografi af tyktarmen

CT-kolografi af tyktarmen
Det er planlagt, at du skal til CT-skanning på
Røntgenafdelingen, som du finder på 4. tværvej, opgang 7A, 2. sal – du bedes henvende dig i
receptionen.

Drik også en ½ flaske MIXOBAR COLON – resten
skal drikkes til frokosten (obs. fyld altid op med
vand før du drikker).

Frokost
Hvis du er indlagt på hospitalet, vil en portør
følge dig til Røntgenafdelingen.

Hvad er en CT-skanning?
Bogstaverne CT er en forkortelse for computer
tomografi. En CT-skanning er en udvidet røntgenundersøgelse, der rent billedligt fremstiller
tværsnit af de indre organer.
CT-skanning giver generelt højere stråledosis end
almindelige røntgenundersøgelser.

Uden fibre og kerner og uden mælkeprodukter.
Drik hertil 3 glas væske (flydende kost, bouillon,
supper uden fyld, saft, juice, vand og mælkefri
proteindrik).
Drik også en ½ flaske MIXOBAR COLON.

Mellemmåltider
Kaffe, te, vand, saft, æblemost, appelsin- og grøntsagsjuice. Du må ikke komme i væskeunderskud
under udrensningen, så indtag rigeligt med væske
– specielt hvis du er tørstig.

Forberedelse
Det er vigtigt for undersøgelsen, at tyktarmen er
tømt for afføring, så undersøgelsen ikke mislykkes. Du må derfor ikke spise brød og frugt med
kerner 5 dage før undersøgelsen.
Hvis du i forvejen ved, at din mave er meget træg,
kan det være en fordel med flydende kost og rigeligt væske i dagene før den egentlige udrensning.

Aften
Kl. 18.00:
Et let måltid, fx kylling eller fisk og brød uden
kerner. Ingen mælkeprodukter.
Drik også en hel flaske MIXOBAR COLON.
Fra kl. 19.00:
Du må kun drikke væske.

Til udrensning anvendes:
Moviprep ® - læs indlægssedlen ”sådan fremstilles Moviprep”.

Kl. 20.00:
Drik den første Moviprep®-blanding + ½ liter
vand.

Dagen før undersøgelsen:

Kl. 21.00:
Skal du være færdig med at drikke blandingen og
må herefter kun drikke væske.
Du kan forvente, at der kommer afføring inden
for de 2 følgende timer.

Morgenmad

Oktober 2013

Uden fibre og kerner og uden mælkeprodukter.
Drik hertil mindst 3 glas væske (væske forstås
som flydende kost, bouillon, supper uden fyld,
saft, juice, vand, kaffe, te og mælkefri proteindrik).
Røntgenafdelingen
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, indgang 7A, 2. sal
2400 København NV
Tlf.: 35 31 35 46
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Kosten må ikke indeholde:

Efter undersøgelsen

Fibre og kerner: Frisk frugt og grøntsager.
Kogt frugt og grøntsagsstykker.
Klid og fuldkorn.
Fedtstoffer:
Mejeriprodukter (yoghurt, ymer, mælk, smør osv.)
Fedt, olie og margarine.
Kulsyreholdige drikke:
Sodavand, danskvand.

Der er ingen særlige forholdsregler efter undersøgelsen – spis og drik normalt.

Svar på undersøgelsen
Henvisende afdeling/ambulatorium/praktiserende speciallæge får svar på undersøgelsen og giver
dig besked.

Tvivlsspørgsmål

På undersøgelsesdagen:
Udrensningen starter 3½ time før tidspunktet
for undersøgelsen (skal tilpasses din mødetid til
undersøgelsen).
Kl. ca. 8.30: drik den anden Moviprep®-blanding
+ ½ liter væske.
Kl. ca. 9.30: skal du være færdig med at drikke
blandingen og må herefter kun drikke vand.
Du kan forvente, at der kommer afføring i løbet
af de følgende 1-1½ time. Du vil herefter have en
time til transport.

Vi håber, at denne informationsseddel giver svar
på spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen.
Har du yderligere spørgsmål eller er forhindret i
at møde, så kontakt os hurtigst muligt på tlf. 35
31 35 46 på hverdage mellem kl. 09.00 og 13.00.
Venlig hilsen
Røntgenafdelingen
Indgang 7A, 2. sal
Telefon 35 31 35 46
Mandag-fredag kl. 07.30 - 12.30

Hvis du får medicin om morgenen, skal denne
tages, når du er færdig med at tømme tarmen.

Beskrivelse af undersøgelsen
Undersøgelsen foregår liggende på et leje, som
føres gennem CT-skanneren.
CT-skanneren er et røntgenapparat med en stor
rørformet åbning i midten.
Radiografen vil sørge for, at du ligger så komfortabelt som muligt.
Der bliver lagt et plasticrør op i endetarmen.
Igennem røret pustes luft ind i tarmen, så den
bliver lidt udspilet (det kan spænde lidt).
Når der er luft nok i tarmen, startes skanningen.
Lejet bevæger sig langsomt gennem skanneren,
mens billederne bliver taget. Der bliver lavet 2
skanninger, først 1 liggende på ryggen og derefter
på maven.
For at få et godt resultat af undersøgelsen, er det
nødvendigt, at du ligger helt stille under hele
skanningen.
Du har mulighed for at komme i kontakt med
personalet under hele undersøgelsen.

Undersøgelsens varighed
Undersøgelsen varer ca. en ½ time.
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