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Kontrastavbildning av tunntarmen 

 

Undersökningen kallas också passage eller. 

dryckpassage. 

Du har fått en remiss för en kontrast-

undersökning av tunntarmen. 

Information om undersökningsstället och 

undersökningstiden får du av vårdenheten. 

Undersökningen förutsätter tidsbeställning. 

Undersökningstiden varierar, eftersom 

genomgångstiderna varierar från person till 

person. 

Reservera 8 timmar för besöket. 

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Om du har några frågor angående 

undersökningen finns kontaktuppgifter i 

ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet. 

Före undersökning 

Om du är/misstänker att du är gravid, 

ska du informera den vårdande läkaren eller 

röntgenskötaren om detta före 

undersökningen. 

Kvällen före undersökningen 

 Ät, drick eller rök inte efter klockan 22. 

Tugg inte heller tuggummi. 

På morgonen samma dag som under-

sökningen 

 Ät, drick och rök inte och tugga inte heller 

tuggummi. 

 Ta läkarordinerade mediciner, förutom 

diabetesmediciner som normalt. 

Medicinerna kan tas tillsammans med små 

vätskemängder. 

 Diabetiker som har tablettmedicinering tar 

diabetestabletterna först efter 

undersökningen. 

Under undersökning 

Före avbildningen och eventuellt också under 

avbildningen får du dricka kontrastmedel. 

Man följer med hur kontrastmedlet går 

genom tunntarmen till tjocktarmen. 

Bilder tas av tunntarmen. 

Efter undersökning 

Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar dig. 

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga 

polikliniken eller avdelningen som skickade 

dig till undersökningen. 

  

http://www.undersökningshuset.fi/
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Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Om du har röntgenundersökningar gjorda på 

annat håll än HNS röntgenenheter var vänlig 

och ta bilderna med dig när du kommer för 

underökningen. 

De vid HNS tagna bilderna finns i arkivet. 

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

Avboka tiden om du inte kan komma.  

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift. 

 

 

http://www.undersökningshuset.fi/

