Förberedelser inför gastro- och/eller coloskopi KATT
Med hjälp utav ett så kallat videoendoskop, som är ett avancerat optiskt instrument, ska vi
undersöka mag/tarmkanalen.
Vävnadsprover kommer att tas samtidigt för att vi ska kunna 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 ifrån 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:
- Tre dagar före undersökningen: För att minska mängden avföring i tarmen ges en speciell diet som
ger minimal mängd restprodukter i tarmen. Denna diet heter Royal Canine Convalecent support och
finns att köpa på kliniken. Vatten som vanligt.
- Två dagar före undersökningen: Fortsätt samma diet plus vatten.
- Dagen före undersökningen: Samma diet fram tills klockan 12.00. Därefter ges enbart vatten och
ingen mer mat. Klockan 18.00 ges en enterotablett i munnen som heter Dulcolax (finns att hämta hos
oss innan undersökningen). Denna har en laxerande effekt. Viktigt att katten har nära till sin toalett.
- På undersökningsdagen skrivs katten in på morgonen och vi börjar med att ge ett speciallavemang.
Därefter sövs katten och undersökningen börjar. Katten går hem senare samma dag.

För undersökning av enbart magsäck gäller följande förberedelser i hemmet:
Fasta från och med klockan 18.00 kvällen innan. Fri tillgång till vatten.

Tala alltid om för veterinären om katten har ätit av misstag. Om detta händer under förberedelserna
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 för tidsbokning då provsvaren anlänt till kliniken.
Fråga gärna om du undrar något inför undersökningen!

