Ultralydsundersøgelse af hjertet via spiserøret
Du skal have lavet en ultralydsundersøgelse af hjertet
og de centrale kar via en sonde, der føres ned gennem svælget til spiserøret. Undersøgelsen kaldes
også for transøsofagal ekkokardiografi.
Undersøgelsen er et supplement til den ’almindelige’
ekkokardiografi, hvor man ultralydsskanner gennem
brystkassen. Undersøgelsen giver mere detaljerede
billeder af hjertet, der er placeret bag spiserøret.
Undersøgelsen giver oplysninger om blandt andet
hjertets størrelse, hjerteklappernes bevægelse og
hjertets evne til at arbejde.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du bliver modtaget af en sygeplejerske, som gør dig
klar til undersøgelsen.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Mød fastende til aftalen
Du skal møde fastende til undersøgelsen. Møder du
ikke fastende, kan vi være nødt til at aflyse din aftale.
Du skal derfor følge disse retningslinjer:
Du må ikke spise eller drikke fra 6 timer inden undersøgelsen.
Du må gerne drikke tynde væsker som vand,
juice, kaffe og te uden mælk indtil 2 timer før undersøgelsen.
De sidste 2 timer før undersøgelsen må du hverken spise eller drikke. Du må dog godt tage din
vanlige medicin med lidt vand om morgenen.
Smør ikke dig selv med creme
Undlad at smøre dig med creme eller bodylotion før
undersøgelsen, da det gør det svært at få elektroderne til at sidde fast på din hud.

Du får målt blodtryk.
Du får lagt et lille plastikrør (venflon) i en blodåre
på din håndryg.
Du får afslappende medicin gennem plastikrøret.
Du bliver tilsluttet en hjerteskanner via 3 små elektroder, så vi kan følge din hjerterytme.
Du får ført en bøjelig slange gennem munden og
svælget ned i spiserøret.
Undersøgelsen er smertefri, men passagen gennem
svælget udløser ofte et kortvarigt ubehag. Det modvirker vi med den afslappende medicin, du får før behandlingen, ved lokalbedøvende gel på slangen og
ved lokalbedøvende spray i halsen.
Undersøgelsen varer cirka 45 minutter i alt. Selve
skanningen varer cirka 15 minutter.
Du får svar på undersøgelsen med det samme. Det
kan derfor være en god idé at tage en pårørende med
til undersøgelsen, så både du og din pårørende bliver
informeret om resultatet efter undersøgelsen. Senere
orienterer vi også din egen læge om resultatet.

Medbring en medicinliste
Medbring en liste over din medicin, når du møder til
undersøgelsen. Notér også din højde og vægt på listen.

EFTER UNDERSØGELSEN
Du vil blive observeret i 1-2 timer efter undersøgelsen. Det skyldes, at du har fået beroligende medicin.
Vent med at spise og drikke
Du må ikke spise eller drikke den første time efter undersøgelsen på grund af den lokalbedøvende virkning
i svælget.
Undlad at køre bil
Du må ikke køre bil resten af dagen, fordi du har fået
afslappende medicin. Du må derfor ikke køre alene i
bil til undersøgelsen. Du må heller ikke betjene farlige
maskiner før næste dag.
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Forvent ubehag eller ømhed i halsen
Du kan føle ubehag eller have ømhed i halsen i 1-2
dage efter undersøgelsen – som ved en lettere halsbetændelse.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt

Hjertemedicinsk Afsnit
Tlf. 97 64 08 39
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.00 – 19.00

Ultralydsundersøgelse af hjertet via spiserøret

Side
2 af 2

