Езофагогастродуоденоскопія - G D E S
ЩО ТАКЕ
Езофагогастродуоденоскопія це процедура, яка дозволяє лікарю виконання експертизи дивитися
прямо усередині стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, виявлення захворювань. Для цього
використовується датчик, гастроскоп, діаметром менше сантиметра, з камерою і світлом на кінці,
який вводиться обережно через рот або ніс, поки він не досягне дванадцятипалої кишки.
ЯК ВИКОНАТИ
Експертиза не дає біль, але лише незначна незручність введення інструменту. Таким чином, можуть
бути невеликі дози седативних аерозоль для місцевого знеболювання горла і носа в разі транс-носову
ендоскопію. До огляду лікаря повинні повідомляти про будь алергії на лікарські препарати або
анестетики, або лікування на місці. У ході експертизи, тривалість, як правило, короткі, дуже важливо
підтримувати розслаблену позу, дихайте повільно і глибоко, і це допоможе контролювати будь-які
відчуття хворого, і, щоб краще переносити розгляд і дозволить лікарю провести завершити процедуру
швидше. Через кілька хвилин після закінчення експертизи можна буде піти з лікарні, але ефект
седативних препаратів, хоча і м'який, controindicherà водити машину протягом 18 до 20 після
закінчення іспиту. Ви можете приймати їжу і пити вже не буде, як тільки дія місцевої анестезії в горлі.
ЧОМУ ІЗ
Переглядаючи гастроскоп, лікар має чітке бачення та очистити від ваших органів, і може визначити
чи виключити захворювання. Це корисно для визначення причини симптомів, зазвичай пов'язаних із
захворюваннями стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки. Тому рекомендується до лікаря, коли
є такі симптоми, як біль, нудота, блювання або проблеми з травленням, які зберігаються протягом
тривалого часу. Це також корисно, щоб з'ясувати причину кровотечі у верхній частині травного
тракту, або анемія (брак червоних кров'яних тілець). Езофагогастродуоденоскопія забезпечує більш
точну інформацію, ніж ви, можливо, з Х-променями травної системи. Можливість виконання біопсії
(видалення дрібних фрагментів слизової оболонки), коли лікар вважає це необхідним, ще більше
підвищує діагностичні можливості проведення експертизи. Біопсії абсолютно безболісна і
проводиться з багатьох причин (наприклад, для пошуку насіння, яке часто
пов'язані виразки та гастрити) і не обов'язково тільки тоді, коли є підозра на рак.
Які ускладнення
Езофагогастродуоденоскопія є безпечною процедурою. Іноді після розгляду не може бути
роздратування і 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 спонтанно. Частота серйозних ускладнень, перфорація є дуже низьким (менше одного
на 10000), і яка часто пов'язана з наявністю серйозних захворювань стравоходу.
ПОРАДИ ДЛЯ підготовки до іспитів.
Езофагогастродуоденоскопія, вимагає поста, принаймні від 6 до 8:00, тому, якщо експертиза
проводиться вранці, рекомендується постити від півночі до, в час, коли він планує у другій половині
дня, був дозволений легкий сніданок вранці (наприклад, чай і печиво). До розгляду ви повинні
видалити будь-який зубний протез рухається. Якщо ви постійно приймаєте ліки, то вони, як правило,
буде продовжена навіть в день як мінімум 2-3 години раніше. Слід, однак, уникати оральної
дегідратації (антациди, сукральфат), можуть зробити це важко виконати обстеження, що
перешкоджають зору.

