Колоноскопія
Колоноскопія є тестом, який дозволяє товстої кишки (товстої кишки).
З ендоскопа, довгі гнучкі трубки з камерою йде через анус і досліджувати всю товсту кишку.
Іспит триває 15-30 хвилин, а може бути трохи хворобливим
Іспит не може бути терпимо, коли кишечник дуже довгий, або при наявності спайок після
абдомінальної хірургії. З цієї причини, до і під час експертизи, можуть бути введені невеликі
дози седативних препаратів або болезаспокійливі засоби, щоб витримати випробування. До
розгляду ви повинні сказати лікареві алергія на ліки або процедури.
Після перевірки ви можете залишити в лікарні, але седативний ефект препаратів, хоча м'який
ви не можете водити машину протягом 12 годин після проведення експертизи.

Переглядаючи колоноскоп, який має діаметр приблизно рівною вказівним пальцем, можна
побачити, або виключити наявність захворювань.
Іноді лікар буде приймати невеликі фрагменти тканини (біопсія), які аналізуються в
лабораторії.
Збір цих фрагментів абсолютно безболісно і здійснюється за рахунок використання малих
кліщів.
Колоноскопія дозволяє при лікуванні деяких захворювань, таких як кишкових поліпів.
Поліпи невеликих пухлин слизової оболонки кишечника, часто доброякісні, часто після 50
років, які можуть бути вилучені під час колоноскопії.
Для цього використовується особливий електричний скальпель кільцевої безболісний, що
скорочує поліп .. Деякі фрагменти або весь поліп потім витягується для гістологічного
дослідження.
Колоноскопія це безпечна процедура. Видно по всьому кишечника більш ніж в 90% випадків,
а іноді і в присутності особливо довгі або кишечника спайок, може бути важко дослідження
всієї товстої кишки. Частота серйозних ускладнень дуже рідко і в основному пов'язані в
комплекс ендоскопічного лікування (наприклад, видалення поліпів).
Але ми повинні бути інформовані про ризики, які можуть включати:
кровотеча, перфорація і т.д.. 0,5% (після діагностичної колоноскопії: 0.09%, після
колоноскопії з біопсією: 0,7%), перфорація: 0,1%, кровотечі: 0,48%.
Іноді після розгляду може бути набряк вени на руці, де було введено заспокійливе, яке
проходить спонтанно або за допомогою протизапальних мазей протягом декількох днів. Інші
потенційні ризики, пов'язані з використанням седативних засобів у пацієнтів похилого віку
або з тяжкою дихальною або серцевою умовах. Тільки у виняткових випадках, коли біопсія
виконується, може бути кровотеча, яке зазвичай припиняється саме по собі.
Для колоноскопії, ви повинні зробити ретельне очищення товстої кишки, тому що може бути
оцінена тільки без стільця. З цієї причини амбулаторні ендоскопії Амвросія клінічний
інститут буде забезпечувати задовільний підготовки.

