
Gastroskopia

UWAGA!

Dokładnie zapoznaj się z informacją dotyczącą 
przygotowania do badania

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Medisinsk poliklinikk

Lovisenberggt. 17

Telefon: 2322 5720

Gastroskopi 12.2019 Polsk 



Na czym polega gastroskopia?

Gastroskopia jest badaniem przełyku, żołądka i górnej części 
dwunastnicy. Polega na wprowadzeniu giętkiego przewodu przez usta. 
Badanie może wykazać zmiany błon śluzowych, można w trackie 
badania zastosować leczenie stanów chorobowych lub pobrać wycinki 
tkanek do badania. 

Celiakia?

Jeśli badanie przeprowadza się, jako element rozpoznawania celiakii, 
powinieneś spożywać produkty o normalnej zawartości glutenu 
przynajmniej przez okres 6 tygodni przed badaniem, żeby można było 
wykryć ewentualną reakcję na gluten.

Jeśli badanie związane jest z wizytą kontrolną po roku stosowania diety 
w leczeniu celiakii, przed badaniem jedz produkty bezglutenowe.

W razie wątpliwości, skontaktuj się z nami!

Przygotowanie do badania

Musisz pościć przez 6 godzin przed badaniem. To oznacza, że przez te 
6 godzin nic nie możesz jeść. Jeśli jesteś spragniony, możesz wypić 
jedną szklankę wody najpóźniej 2 godziny przed badaniem. 

Leki i choroby współistniejące

Musisz poinformować nas o lekach, których nie tolerujesz, oraz o 
chorobach takich jak dławica piersiowa, niewydolność serca czy 
zaburzenia miesiączkowania, ponieważ może to wpłynąć na wybór 
zastosowanej procedury.

Leki mające wpływ na krzepliwość krwi:

• Jeśli stosujesz Albyl-E, możesz przyjmować ten lek aż do dnia 
badania, chyba, że zostaniesz poinformowany inaczej.

• Jeśli stosujesz Plavix/Brilique/Efient, skontaktuj się z nami przed 
procedurą. 

• Jeśli stosujesz Xarelto/Eliquis/Pradaxa, odstaw lek 2 dni przed 
procedurą. 

• Jeśli stosujesz Marevan, musisz go odstawić na 3 dni przed 
badaniem oraz skontrolować INR w naszym laboratorium. 
Dlatego musisz stawić się co najmniej na godzinę przed badaniem 
i udzielić informacji w okienku rejestracji do poradni chorób 
wewnętrznych. 

• Jeśli masz wstawioną mechaniczną zastawkę serca, koniecznie 
skontaktuj się z poradnią, żeby z wyprzedzeniem zaplanować 
przestawienie z Marevanu na Fragmin. 

Leki hamujące wydzielanie kwasu solnego,

takie, jak Omeprazol, Esomeprazol (Losec/Nexium), Pantoprazol 
(Somac) lub Lanzoprazol (Lanzo), 

musisz odstawić na 7 dni przed badaniem, chyba, że zostaniesz 
poinformowany inaczej.

Inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, tak zwane 
antagonisty receptora H2, jak Tagamet, Pepcid i Zantac, 

musisz odstawić na 2 dni przed badaniem.

Przebieg badania

Badanie trwa zazwyczaj od 5 do 10 minut. Gdybyś potrzebował 
dożylnego podania leków uspokajających, lekarz prowadzący to 
rozważy. 

Po badaniu

Jeśli podano ci lek uspokajający, musisz odpoczywać po badaniu na 
oddziale przez godzinę lub dwie. W dniu badania nie możesz 
prowadzić samochodu.

Jeśli miałeś tylko znieczulenie lokalne gardła, możesz wrócić do 
domu niedługo po badaniu.

Po badaniu musisz odczekać 30-60 minut zanim zaczniesz jeść lub 
pić, żeby jedzenie nie wpadło do dróg oddechowych. 

Lekarz kierujący zostanie poinformowany o wynikach badania w 
ciągu kilku dni. Jeśli były pobrane wycinki tkanek, lekarz kierujący 
otrzyma wyniki po upływie ok. 4 -6 tygodni. 

Lekarz w szpitalu nie wypisuje zwolnienia chorobowego za dzień 
badania, ale można otrzymać zaświadczenie o przybyciu na badanie. 

Powikłania?

Po gastroskopii rzadko występują powikłania. Jeśli po powrocie do 
domu źle się poczujesz, skontaktuj się z własnym lekarzem lub z 
lekarzem dyżurnym w klinice chorób wewnętrznych tutejszego 
szpitala, 

Pod numerem telefonu 23 22 50 00. 
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