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pH-impedansmätning av esofagus och cardia,
långtidsregistrering

Med hjälp av undersökningen utreds om
innehållet i magsäcken kommer upp i
matstrupen och symtom i anknytning till det.
I undersökningen ingår 2 besök under olika
dagar. Under den första dagen tar det cirka 1
timme att installera apparaten. Följande dag
tar det cirka 10 minuter att ta ut den.

Förberedelse för undersökningen
Var innan undersökningen
 4 timmar utan att äta och dricka (du kan
dricka ett glas vatten)
 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
☐ 7 dygn utan syrahämmande medicinering
☐ __ dygn utan H2-hämmande medicinering
Eller:
☐ Du kan ta dina läkemedel som vanligt
Ta med recept eller information om dina
läkemedel till undersökningen.

Undersökning
Via näsborren förs en tunn och böjlig kateter i
matstrupen. Katetern kopplas till en bärbar
registreringsapparat. Under registreringen
ska du anteckna måltider, när du är liggande
och symtom.
Följ en normal dagsrytm under
undersökningen. Apparaten får inte vätas.
Undvik att vara liggande under dagtid.
Under registreringen får du äta med 3 - 4
timmars mellanrum. Om du dricker kaffe
eller te, gör det i samband med måltid.
Undvik sura maträtter och drycker.
Förutom den kosmetiska olägenheten kan
katetern orsaka näs- och svalguppstötningar
och göra ätandet besvärligare.

Annat att beakta
Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.
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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Tunniste: 6305

