Information til patienter, der skal have
undersøgt hjertets kranspulsårer ambulant
(KAG = KoronarArterioGrafi)
Ved en KAG-undersøgelse (KoronarArterioGrafi) undersøges hjertets kranspulsårer
Du bedes møde hos sygeplejerskerne i Hjertemedicinsk Ambulatorium, 6. etage, Regionshospitalet
Viborg.

FORBEREDELSER
På undersøgelsesdagen må du spise og drikke som vanligt, dog ingen mælkeprodukter (f.eks. ost,
mælk og lign.).
Hvis du tager medicin:
Som hovedregel skal du tage din morgenmedicin som du plejer; bortset for vanddrivende medicin, og
du bedes medbringe din medicin. Se i øvrigt indkaldelsesbrev.
Hvis der er specielle forholdsregler vedrørende din medicinske behandling inden undersøgelsen, vil du
blive kontaktet af en sygeplejerske fra afdelingen
Ved ankomst til ambulatoriet bliver du modtaget af en sygeplejerske, som viser dig til rette, og som
fortæller dig mere om undersøgelsen.
Du får tildelt en seng/hvilestol på en observationsstue.
Du får udleveret hospitalsskjorte.
Du får målt blodtryk, puls, temperatur og får taget hjertediagram.
Du får lagt et lille plastikrør (venflon) i en åre på håndryggen, og du bliver tilbudt afslappende medicin.
Da vi skal modtage 5-6 patienter daglig, må du påregne lidt ventetid før undersøgelsen. Det kan derfor
være en god ide at medbringe læsestof, håndarbejde eller lignende.

UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen foregår i lokalbedøvelse og sker via pulsåren i håndleddet eller lysken.
Igennem den valgte pulsåre føres et tyndt, bøjeligt plasticrør op til hjertet, hvorefter der sprøjtes
kontrastvæske ind i hjertets kranspulsårerer, hvilket som regel ikke kan mærkes. Du kan ikke mærke
bevægelserne med kateteret, da der ikke er følenerver i pulsåren. Nogle patienter kan dog mærke en
let trykken i brystet, som forsvinder hurtigt igen.
Der bliver taget røntgenbilleder af dit hjerte under forskellige vinkler, så man kan se, hvor de mulige
forsnævringer på kranspulsårerne sidder. Efterfølgende analyserer lægen billederne.
Undersøgelsen varer ca. 30 minutter - i enkelte tilfælde dog længere. Efter undersøgelsen fjernes
plasticrøret.
Har det siddet i håndleddet, sættes et plastikarmbånd på, så det ikke bløder. Det tages af, før du går
hjem.
Har plasticrøret siddet i lysken, lukker lægen indstiksstedet med en lukkemekanisme. Hvis lægen
skønner, at du er klar til at stå op, går du selv tilbage til observationsstuen. Hvis det evt. bløder fra
lysken, skal du ligge ned et par timer.
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Hårene i højre lyske skal fjernes – se tegning. Vi vil gerne, du selv gør det med elektrisk klipper.

EFTER UNDERSØGELSEN
Du må være oppegående lige efter undersøgelsen. Hvis ikke andet er aftalt, og der ikke er blødning fra
indstiksstedet, må du tage hjem efter 2-4 timers observationstid.
Du må ikke selv køre bil det første døgn, og hvis undersøgelsen er foretaget via lysken, må
du ikke være alene det første døgn efter undersøgelsen på grund af blødningsrisiko.
Har du ikke mulighed for, at der kan være nogen hos dig, kan du eventuelt overnatte på Patienthotellet.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Den læge, der har undersøgt dig, giver et foreløbigt svar straks efter undersøgelsen.
KAG vil som regel lede frem til et af følgende resultater:
•

Undersøgelsen er normal og dermed kan brystsmerterne ikke forklares ved åreforsnærring i
kranspulsårerne

•

Undersøgelsen viser, at der er forsnævring(er), som anbefales behandlet med medicin

•

Undersøgelsen viser, at der er forsnævring(er), som anbefales behandlet med ballonudvidelse

•

Undersøgelsen viser, at der er forsnævring(er), som anbefales behandlet med en by-pass
operation

Resultaterne vil desuden blive vurderet i samråd med hjertelæger og kirurger fra Århus Universitetshospital Skejby. Du får hurtigst muligt brevsvar, om der er mulighed for ballonudvidelse, by-pass
operation, eller om behandlingen er rent medicinsk.

EFTER UDSKRIVELSEN
Er du undersøgt gennem håndleddet, må du ikke løfte mere end 2 kilo de første 2 døgn.
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Er undersøgelsen lavet gennem lysken, må du ikke overbelaste din lyske de første 2 dage af hensyn til
risiko for blødning. Derfor må du ikke løfte mere end 2 kilo, og du skal undgå at cykle, støvsuge, lave
gymnastik og lignende.
Genoptagelse af arbejde kan sædvanligvis ske efter 2 dage eller efter aftale med undersøgende læge.
Du skal holde øje med indstiksstedet for at sikre, at der ikke kommer betændelse eller blødning.
Kontakt din egen læge, hvis du er i tvivl om noget. Du må fjerne plastret dagen efter undersøgelsen.

EVENTUELLE KOMPLIKATIONER
Ved en KAG-undersøgelse er der en ganske lille risiko for komplikationer i form af forstyrrelser i hjerterytmen, brystsmerter eller i yderst sjældne tilfælde en blodprop. I dag er undersøgelsen blevet rutine,
og det er ganske sjældent, at der opstår problemer.
Efter undersøgelsen kan du få en blodansamling ved indstiksstedet. Det er almindeligt at være øm i
lysken efter behandlingen, men ubehaget forsvinder sædvanligvis efter nogle dage. Hvis du får smerter
eller en bule i lysken, skal du kontakte din praktiserende læge eller vagtlægen.
I langt de fleste tilfælde er komplikationerne kortvarige og ufarlige.
SPØRG BARE
Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at ringe til os på tlf.: 7844 8202. Erfarne
læger og sygeplejersker fra Ambulatoriet fortæller gerne om undersøgelsen.

Med venlig hilsen
personalet i hjertemedicinsk ambulatorium
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