
Förberedelser för gastro- och eller coloskopi HUND

Med hjälp av ett så kallat videoendoskop, som är ett avancerat optiskt instrument, ska vi undersöka mag-
tarmkanalen på din hund. Vävnadsprover kommer att tas samtidigt för att vi ska få en bedömning av 
förändringarna på cellnivå. För att få ut så mycket som möjligt av undersökningen är det viktigt att den del av
mag- tarmkanalen som ska undersökas är tom från föda/avföring. Detta innebär att patienten måste 
förberedas i hemmet redan några dagar innan undersökningen. 

För undersökning av både mage och tarm gäller följande förberedelser i hemmet:

-Fem dagar före undersökningen ändrar du matintaget så att du ger lättare mat såsom kokt fisk eller 
kyckling och ris eller ett lättsmält hundfoder på burk t.ex. Hill´s i/d eller Specific CIW (dessa finns att köpa i 
vår butik). Ge flera små mål mat om dagen i tre dagars tid. Observera att det inte är torrfodret som ska ges.

-Hunden ska vara helt fastande minst två dygn innan undersökningen, detta betyder att  man inte får ge 
någon mat från klockan nio på morgonen 2 dagar innan undersökningen. Under denna period är det viktigt 
att hunden har fri tillgång till vatten. För att öka på vätsketillförseln under fasteperioden kan man komplettera 
med klar buljong. Man kan även komplettera med ett vätskeersättningspreparat som finns att köpa i vår 
butik. Det heter Rehydration Support och kan användas för att ytterligare försäkra sig om att hunden får i sig 
vätska och salter i rätt mängd. 

-Dagen innan undersökningen skall man ge 2 st lavemang, ett morgon/förmiddag och ett eftermiddag/kväll. 
Hunden ska fortsatt vara fastande. Om man tycker att det känns jobbigt att fasta hunden och om man är 
orolig att den dricker för dåligt, finns möjlighet att ha den på kliniken under dagen för att ge intravenöst 
dropp. 

Mängden lavemang är styrt av hundens vikt och kan köpas i vår butik eller på apotek:
Hund under 20 kg     Klyx 120 ml 
Hund över 20 kg        Klyx 240 ml

OM du misslyckas med lavemanget så det mesta pyser ut direkt efter att det sprutats in så måste det 
upprepas.

På undersökningsdagen skrivs hunden in på morgonen. Därefter får hunden dropp och ett lavemang. Efter 
rastingen sövs hunden och undersökningen börjar. Hemgång sker senare samma dag. 
Om du upplever denna undersökning som besvärlig eller om hunden ej är samarbetsvillig, kan vi naturligtvis 
hjälpa dig med förberedelserna på kliniken. 

För undersökning av enbart magsäck gäller följande förberedelser i hemmet:

-Fasta från och med klockan 17.00 kvällen innan undersökningsdagen. Hunden ska ha fri tillgång till vatten. 

Tala alltid om för veterinären om hunden har ätit av misstag. Om detta händer under förberedelsen ska ni 
ringa och avboka undersökningen och boka en senare tid eftersom vi inte vill söva patienten i onödan. 
Observera att bokad tid ska avbokas senast dagen innan undersökningen. 

Vi ringer upp er då provsvaren kommit, det brukar ta ca två veckor.

Fråga gärna om du funderar över något inför undersökningen.

Om några andra förberedelser gäller för just Ditt djur, meddelas du detta när du bokar tiden!


