Trans-esophageal ekkokardiografi (TEE)
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Hjertesygdomme

Du skal have foretaget en ultralydsundersøgelse af hjertet via spiserøret kaldet:
Trans Esofageal Ekkokardiografi (TEE).
Formål
Undersøgelsens formål er at opnå et tilstrækkeligt skarpt og detaljeret billede af
dit hjerte således, at eventuelle betændelsestilstande eller utætheder i hjertet
kan ses og en korrekt behandling iværksættes.

Forberedelse til TEE
• Du skal være fastende. Det vil sige, at du ikke må spise eller ryge 4 timer
før undersøgelsen.
• Du må ikke drikke 2 timer før undersøgelsen.
• Du må ikke drikke produkter, der indeholder mælk 4 timer før undersøgelsen.
• Hvis du får livsnødvendig medicin, må du tage dette med et lille glas vand 2

timer før undersøgelsen.

Undersøgelsen
En læge og en sygeplejerske er tilstede under undersøgelsen.
• Du får lagt en tynd plastikkanyle i hånden, i denne får du noget medicin at

slappe af på.
• Lægen sørger for, at du bliver lokal bedøvet i svælget med en spray.
• Undersøgelsen foregår ved hjælp af en ca. 1 cm tyk bøjelig

slange med en indbygget ultralydsscanner.
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Trans-esophageal ekkokardiografi (TEE)

• Du får en bidering i munden til beskyttelse af dine tænder og slangen.
• Du skal ligge på siden og lægen fører stille og roligt slangen ned i spiserøret.
• Når slangen er nede i spiserøret, ud for hjertet, optager lægen nogle billeder af

dit hjerte.
• Under undersøgelsen skal du ligge stille og trække vejret roligt gennem næsen.

Efter undersøgelsen
• Svaret på undersøgelsen og information om den eventuelle videre behandling
får du med det samme af den læge, som har undersøgt dig.
• Efter 1 time må du drikke et glas vand, hvis der ikke er problemer med at synke,

må du spise herefter.

Komplikationer til undersøgelsen
Komplikationer til undersøgelsen er meget sjældne.
Det kan være forbigående godartede hjerterytmeforstyrelser.
Og i forbindelse med nedføringen af slangen kan man kortvarigt blive generet af
opkastningsfornemmelse, lettere ubehag eller uro i brystet.
Der kan i meget sjældne tilfælde komme beskadigelse af spiserøret, hvis der
samtidig forekommer sygdomme der.

Vigtigt
Under undersøgelsen vil du få noget berolignende medicin. Dette vil derfor
medføre, at du af hensyn til din og andres sikkerhed ikke selv må køre bil,
motorcykel eller cykel på undersøgelsesdagen. Du kan benytte offentlige
transportmidler eller bede pårørende om at køre dig.
Kontakt
Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte Ambulatorium for
Hjertesygdomme på telefon 7918 2695
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