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Träder i kraft: 7.1.2021 
Språkversionerna: suomi, ruotsi, englanti 
Undersökning: 2028 Pt-Esopai Esofaguksen ja kardian paineenmittaus, 20411 Pt-EsoPaiS Esophaguksen ja kardian 
paineenmittaus, sisätautilääkäri, 20714 Pt EsoZMot Esofaguksen motiliteettiprovokaatio 
Tunniste: 6274 

Tryckmätning av esofagus och cardia 
 

Med hjälp av undersökningen utreds 
funktionsstörning i matstrupen.   

Undersökningen tar cirka 60 minuter.  

Förberedelse för undersökningen 

Var innan undersökningen  

 4 timmar utan att äta och dricka (du kan 
dricka ett glas vatten) 

 12 timmar utan lugnande läkemedel 
 48 timmar utan starka smärtstillande 

läkemedel (läkemedel med en 
varningstriangel) 

 1,5 dygn utan alkohol 

Om du har insulinbehandlad diabetes och din 
behandlande läkare har gett dig en annan 
anvisning angående förberedelserna ska du 
följa den.  

Läkemedelsbehandling 

☐  12 timmar utan: __________________ 

☐  __ dygn utan: ___________________ 

 

 Eller: 

☐  Du kan ta dina läkemedel som vanligt. 

Ta med recept eller information om dina 
läkemedel till undersökningen. 

Undersökning 

Du får ingen ytterligare förmedicinering 
under undersökningen (diazepampreparaten 
eller motsvarande) och den kan inte göras 
under anestesi.  

Du får en liten mängd gel i näsborren. Via 
näsborren insätts en tunn och böjlig kateter 
via matstrupen i magsäcken. 

I undersökningen förekommer olika skeden. 
Du ombeds att vara under ett ögonblick utan 
att svälja. Ibland får du en liten mängd vatten 
eller svag saltlösning i munnen med spruta 
och du måste svälja den. Undersökningen 
medför ingen smärta men den kan vara 
obehaglig. Efter undersökningen kan det 
förekomma irritation i slemhinnan.  

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort. 

Du får svaren från undersökningen av din 
behandlande läkare. Kontakta den 
behandlande enheten om du inte har en 
mottagnings- eller telefontid. 

Inga separata avgifter tillkommer för 
undersökningen. 

Avboka din tid om du får förhinder. Om du 
inte avbokar kommer du att debiteras en 
straffavgift. 
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