Information til patienten

Fiberbronkoskopi med EBUS
Kikkert- og ultralydsundersøgelse. af luftveje og lymfekirtler med tynd, bøjelig
slange.

Fiberbronkoskopi er en undersøgelse, som viser, hvorledes
slimhinden ser ud i dine luftrørsgrene (bronkierne). I samme
undersøgelse vil vi ved hjælp af en ultralydskikkert skanne
lymfekirtlerne omkring luftrøret (EBUS).
Før undersøgelsen
Du skal faste i 4 timer før undersøgelsen. Dvs. du må hverken
spise, drikke mælkeprodukter eller ryge. Du må dog gerne
indtage klare evt. sukkerholdige væsker (saftevand, æblemost,
kaffe og te) indtil to timer før mødetidspunktet.
Hvis du er vant til morgenmedicin, skal du på forhånd aftale,
om du skal tage denne. Inden undersøgelsen. vil der blive
indlagt en plastickanyle i en blodåre på en af
armene, og gennem denne vil vi give afslappende og
smertestillende medicin.
Selve undersøgelsen indledes med lokalbedøvelse i næsehule og
og svælget, og efter ca. 10 minutter fører lægen et bøjeligt
kikkertinstrument (fiberbronkoskop) via næsen, eller hvis denne
er trang, gennem munden ned i luftrøret og videre ned i
luftrørsgrenene.
Gennem fiberbronkoskopet sprøjtes lokalbedøvelsesvæske ned
på stemmebånd og slimhinder i de store luftrør.
Slimhinden efterses, og i nogle tilfælde vil der blive taget prøver
som sendes til undersøgelse.
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Med ultralydskikkerten vurderer vi størrelsen af lymfekirtlerne
omkring luftrøret og bliver vejledt til en eventuel vævsprøve fra
disse.
Når du har læst dette, er du måske betænkelig ved, om der er
plads nok til at trække vejret, når fiberbronkoskopet er ført ned i
luftvejene. Der er rigelig plads til at trækker vejret ved
siden af fiberbronkoskopet.
Efter undersøgelsen
Du køres tilbage til stuen. Du må ikke spise eller drikke i op til to
timer, efter undersøgelsen på grund af lokalbedøvelse i svælget.
Efter aftale med sygeplejersken må du stå op efter en til to
timer.I langt de fleste tifælde vil du kunne blive udskrevet til
hjemmet efter 3-4 timer.
Der kan komme lidt blodigt opspyt efter undersøgelsen, og du
kan få lidt irritationshoste. Dette er ganske ufarligt.
I modsætning til fuld narkose giver den form for lokalbedøvelse,
som du modtager, sjældent bivirkninger i form af utilpashed
og svimmelhed. Derimod kan det ikke udelukkes, at den kan
nedsætte din reaktionsevne det første døgn efter undersøgelsen.
I denne periode er du derfor uegnet til at føre motorkøretøj og
arbejde med maskiner, som kræver din fulde
koncentrationsevne.
Resultatet af undersøgelsen
Hele resultatet af undersøgelsen vil foreligge ca. en uge efter. Er
der taget vævsprøver, kan vi i de fleste tilfælde give information
efter tre døgn. Denne information gives af en læge i Klinik for
Lungesygdomme eller læge på afdelingen. Den er en god ide at
tage en pårørende med til denne samtale.
Med venlig hilsen
personalet
Medicinsk Afsnit 2 og
Klinik for Lungesygdomme
Lungemedicinske overlæger
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