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Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvad er bronkoskopi?
Bronkoskopi er en undersøgelse, hvor man med en tynd bøjelig kikkertslange (et bronkoskop) ser ned i
lungernes luftrør (bronkier). Der kan her indsamles celle- og vævsprøver samt skylleprøver.
Disse kan f.eks. anvendes til at undersøge for bakterier og svampe, samt en række andre
lungesygdomme.
 
 
Forberedelse til undersøgelsen
Før undersøgelsen foretages en kort lægeundersøgelse og du skal snakke med en anæstesilæge
omkring narkosen.
 
Der tages blodprøver, hjertekardiogram (EKG), evt. røntgenbillede af lungerne og en
lungefunktionsundersøgelse.
 
Du bliver samtidig informeret om undersøgelsens karakter og evt. risici.
 
Du skal medbringe vanlig medicin også evt. alternative/naturpræparater.
 
 
På undersøgelsesdagen
• Du må ikke ryge i 8 timer før undersøgelsen.
• På undersøgelsesdagen skal du være fastende fra midnat. Du må dog drikke vand og saftevand (men

ikke mælkeprodukter) indtil kl. 06:00.
• Medicinindtagelse: du skal tage al din vanlige medicin  også inhalationsmedicin  med mindre andet er

aftalt.
• Neglelak og make-up må ikke anvendes på undersøgelsesdagen, idet det hindrer observation af

hudfarven og dermed af kredsløbet. Smykker, piercinger m.v. efterlades hjemme.
• Du må ikke selv føre bil på undersøgelsesdagen.
 
Hvor foregår undersøgelsen?
Undersøgelsen foregår på Øre-Næse-Hals Afdelingens operationsafsnit.
 
Du skal dog møde i Lunge Ambulatorium (E3). Her vil du få udleveret patienttøj samt få et id-armbånd
på.
 
Du vil her også tale med den læge, der skal foretage undersøgelsen, såvel før som efter undersøgelsen.
 
Du vil herefter blive hentet af en portør, som vil følge dig ned til operationsafsnittet. Her vil du få
bedøvende medicin ind i din blodåre, som vil få dig til at sove.
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Selve undersøgelsen varer cirka 30 minutter, hvorefter du vil blive kørt tilbage til
 Lunge Ambulatoriet, hvor du vil blive observeret i to timer. I disse to timer må du ikke spise eller drikke.
Efter de to timer, vil du blive tilbudt noget at drikke og spise. Hvis alt går fint, er du klar til at komme
hjem.
 
 
Risici
Indgrebet medfører en lille risiko for, at man kan udvikle en punkteret lunge, som efterfølgende må
drænbehandles.
Herudover er der, såfremt der skal tages vævsprøver, en risiko for blødning. Begge risici er mulige at
behandle.
 
Man kan efter indgrebet udvikle lungebetændelse, hvilket vil medføre antibiotisk behandling. Dette
kræver sjældent indlæggelse.
 
Du kan hoste et par dage efter undersøgelsen, eventuelt med slim, som kan være let blodtilblandet.
Derudover kan du også være hæs et par dage.
 
 
Svar på undersøgelsen
Inden du forlader Lunge Ambulatoriet, vil du få en tid til svar på undersøgelsen. Dette vil oftest være
efter 1-2 uger. Du skal møde til svar i Lunge Ambulatorium.
 
 
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, kan du kontakte Lunge Ambulatorium på
telefon 7918 2671. 


