
Kedves Vendégünk! 

Megjelenésekor kérjük hozza magával a személyi igazolványát, illetve amennyiben van: 
biztosítási (TAJ) kártyáját, beutalóját az altatásos vizsgálatokra egy 3 hónapnál nem 
régebbi laborját és EKG eredményét. Ha az előzőekben már volt gyomortükrözése, 
akkor annak eredményét is hozza magával! 

Amennyiben bármely ok miatt a lefoglalt időpontjában nem tud megjelenni, kérjük, 
hogy mielőbb, de legkésőbb 48 órával a tervezett vizsgálat előtt jelezze ezt a +36 20 584 
2942 telefonszámon (Egészségház Recepciója), munkanapokon 08.00-tól 16.00-ig. 

Ha lemondás nem történik és az időpontra nem jelenik meg, a befizetett előleg 
rendelkezésre állási díjként az orvosok részére kifizetésre kerül, nem térítjük vissza. 
Ezért mindenképp kérjük az időben való lemondást! 

A GYOMORTÜKRÖZÉSES vizsgálat mindig együtt történik a nyelőcső, illetve a nyombél 
felső szakaszának tükrözésével. A nyelőcső, a gyomor és a vékonybél kezdeti szakaszát a 
vizsgáló egymás után tekinti át. A vizsgálat éhgyomorra történik, rutin esetben 3-5 percig tart.  

Általában azt javasolják, hogy a beteg a vizsgálat előtti este egyen utoljára és vizet is csak 
éjfélig igyon. Mivel nálunk a tükrözések délután folynak, azt ajánljuk, hogy egy könnyű 
reggeli elfogyasztása után már ne egyen a tükrözésig, és a folyadék fogyasztás is délelőtt 10-
kor történjen utoljára. 

Hogyan zajlik a gyomortükrözés? 

A vizsgálóeszköz (endoszkóp) levezetése előtt a garatot Lidocain spray-vel érzéstelenítik el, 
ezzel csökkenve az öklendezést, hányingert.  

A vizsgálat előtt a mozdítható fogsort el kell távolítani a szájüregből. 

A vizsgálati eszköz egy ujjnyi vastag, hajlékony cső, melyet szájon át vezetnek a nyelőcsőbe. 
A vizsgálat alatt Ön az oldalán fekszik. A fogai közé harapásgátlót (csutorát) helyeznek, mely 
védi az endoszkópot és könnyebbé teszi az eszköz bevezetését.  

Megkönnyíti a vizsgálatot, ha az orrán keresztül veszi a levegőt és nagyokat nyel, amikor 
kérik. 

FONTOS! Ahhoz, hogy a vizsgált terület jól látható legyen, rendszeresen levegőt fújnak az 
endoszkópon keresztül, mely egy kis feszítéssel jár a gyomor és a vékonybél tájékán. A befújt 
levegő böfögésként távozik, mely a vizsgálathoz hozzá tartozik, ne zavarja! 

A gyomortükrözés célja 

A vizsgálat diagnosztikus céljai közé tartozik a rekeszsérv, a fekélyek felkutatása, a szövettani 
mintavétel. Lehetőség van ezek mellett a felfedezett polypok eltávolítására és szövettani 
vizsgálatra küldésére. 

 

Köszönjük, hogy EGÉSZSÉGHÁZUNKAT választotta! 


