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Kontrastundersökning av avföringsfunktionen vid 

Hyvinge sjukhus 
Defekografi 

Du har fått en remiss för en kontrastunder-

sökning av avföringsfunktionen. Information 

om undersökningsstället och -tiden får du av 

vårdenheten. Undersökningen kräver en 

tidsbeställning.  

Du bör anmäla dig, 2 timmar före 

undersökningen för at dricka 

kontrastmedel. Reservera cirka 3 timmar för 

undersökningen. Avbildningen tar cirka 30 

minuter. På röntgenavdelningen undersöks 

också jour-patienter, vilket kan förlänga 

väntetiden.  

Förberedelse för undersökningen 

Om du vet eller misstänker att du är 

gravid ska du helst kontakta er vårdenhet på 

förhand eller personalen på 

röntgenavdelningen senast före 

undersökningen. 

Läkarordinerande mediciner ska tas normalt. 

Köp 4 burkar Colonsteril-granulat på 

apoteket. 

Dagen före undersökningen: 

 Du ät och drick rikligt med flytande föda 

och vätska, så som vatten, te, kaffe, silad 

saftsoppa eller kräm samt silad kött-, fisk- 

eller hönsbuljong och saft samt juice som 

inte innehåller fruktkött. 

 Ät och drick ingen mjölk eller mjölk-

produkter. 

 

 Kl. 16 dricka Colonsteril-vätska cirka en 

liter per timme. Bered lösningen så, att du 

blandar en burk granulat med en liter 

vatten, tillsammans 4 liter. Det är 

behagligare att dricka lösningen som 

kylskåpskall.  

 Tillfälligt illamående, svullnad av magen 

eller magkramper kan förekomma. Mot 

illamående hjälper det att dricka 

långsammare. Tarmen börjar fungera efter 

en timme att du har börjat att dricka. 

Motionen gör tömningen snabbare. 

Du får dricka klara safter, högst ½ liter. Du 

kan också suga på pastiller för att underlätta 

drickandet. 

Samma dag som undersökningen: 

 På morgonen for du inte äta någon föda, 

vatten får du dricka. 

 Inom 2 timmar före undersökningen får 

du inte dricka. 

Undersökning 

Två timmar före undersökningen får du, på 

röntgenavdelningen, dricka kontrastmedel 

för att markera tunntarmen. Undertiden går 

kvinnorna till polikliniken för 

kvinnosjukdomar, för att för undersökningen 

få in satt en tampong blött i jodhaltigt 

kontrastmedel. Ändtarmen fylls med 

kontrastmedel på undersökningsbordet. 

Avföringsfunktionen avbildas när du sitter på 

ett kärlet. 
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Efter undersökningen 

 Inled födointaget försiktigt efter 

tömningen 

Undersökningsresultatet får du av den 

behandlade läkaren. Om du inte har fått en 

mottagningstid eller telefontid, kontakta den 

vårdande enheten. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort. 

Om du har bilder och utlåtanden från 

röntgenundersökningar som gjorts 

annanstans än vid HUS från området i fråga, 

ta med dem då du kommer till 

undersökningen. Bilder och utlåtanden från 

tidigare röntgenunder-sökningar som gjorts 

vid HUS finns i arkivet. 

Om inte den reserverade undersökningen 

annulleras uppbärs en separat straffavgift. 
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