CT-scanning af tyktarmen (screening)
TIL PATIENTER MED JODALLERGI

Du skal have foretaget en CT-scanning, som er en
computerstyret røntgenfotografering med meget detaljerede billeder.



sodavand



vand.

Du må ikke drikke mælkeprodukter.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Tarmen fyldes med luft
For at vi kan undersøge tyktarmen, skal du have pustet luft ind gennem et blødt plastikrør, der bliver lagt
op i endetarmen. Luften kan give en følelse af oppustethed og måske kortvarigt mavekneb, fordi tarmen
trækker sig sammen.
Derfor får du en indsprøjtning med et medikament,
som får tarmen til at slappe af.

Hvis du har sukkersyge
Hvis du får insulin, skal du kontakte Billeddiagnostisk
Afsnit på tlf. 97 64 21 68 mellem klokken 8.00-15.00.
Drik den udleverede væske
Du har fået udleveret kontrastvæske, som du skal
drikke inden undersøgelsen. Se den vedlagte vejledning.

NÅR DU KOMMER HJEM
Selve undersøgelsen
Under undersøgelsen ligger du på et leje, som bevæger sig hurtigt gennem en åbning i CT-scanneren,
mens der tages billeder med få millimeters afstand af
det ønskede område. CT-scanningen udføres, mens
du ligger på ryggen, men du skal også ligge på maven eller siden til en serie billeder.
Afsæt 45 minutter til undersøgelsen
Undersøgelsen varer cirka 45 minutter.

Svar på undersøgelsen
Det ambulatorium, der har henvist dig til undersøgelsen, får svar på undersøgelsen senest 6 hverdage efter undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Følg diæt
For at bibeholde en tom tarm må du kun få flydende
kost, indtil undersøgelsen er overstået.
Det kan være:


bouillon uden fyld



saftsuppe uden fyld



tynd kaffe eller te uden fløde – men gerne med
sukker



juice uden frugtkød



saftevand



danskvand



lys øl

Kontakt
Billeddiagnostisk Afsnit
Frederikshavn
Tlf. 97 64 21 38
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 14.30

Billeddiagnostisk Afsnit
www.rhnordjylland.rn.dk
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Vejledning – kontrastvæske Tagitol V
Patienter med jodallergi
DU SKAL DRIKKE KONTRASTVÆSKE
Du har fået udleveret to flasker, som hver indeholder 20
ml Tagitol V. Det skal du drikke på følgende måde:

Dagen før undersøgelsen


Den første flaske skal du drikke med det samme



Den anden flaske skal du drikke kl. 20.00

Tagitol V indeholder Bariumsulfat, som gør det lettere for
lægen at vurdere billederne.
Tagitol V skal opbevares ved stuetemperatur.
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