Informatiebrochure
24-uurs pH-metrie
met impedantiemeting

Hier komt titel van persbericht
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Toepassingsgebied
Gastro-Enterologie

1. Doel (van het onderzoek)
Dit onderzoek laat toe de ernst van zure en niet zure reflux te beoordelen in de
slokdarm.
2. Voorbereiding van het onderzoek
Gelieve U nuchter te melden aan de receptie van de dagkliniek. Meestal
moeten alle zuurremmende geneesmiddelen 5 dagen voordien gestopt
worden, tenzij anders vermeld door de arts.
3. Het onderzoek
Na lokale verdoving van een neusgat met Xylocaïne®-gel wordt een fijne pH
sonde (voor éénmalig gebruik) tot op een bepaalde diepte in de slokdarm
geschoven. De positie van de sonde wordt nadien gecontroleerd op radiologie.
De sonde wordt tenslotte verbonden met een datarecorder waarna de
instructies voor het verdere verloop van het onderzoek worden gegeven.
4. Nazorg
De patiënt mag normaal eten en hoeft niet in het ziekenhuis te blijven. Hij/zij
moet een dagboek bijhouden en de datarecorder bedienen dmv enkele
drukkoppen (begin en einde van de maaltijden, moment van slapen en
opstaan, pijn of zure oprispingen,…). De registratie duurt ongeveer 24 uur. De
sonde wordt vastgeplakt aan de neus en mag absoluut niet verschoven
worden. De datarecorder moet met de grootste zorg behandeld worden
(contact met water is niet toegestaan).
5. Complicaties
In principe zijn er geen verwikkelingen te vrezen.
Zeldzaam kan een milde neusbloeding optreden.

Indien u, na het lezen van deze brochure, nog vragen heeft, aarzel
dan niet om vragen te stellen aan de verpleging.
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6. Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een
globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In
iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van
toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw
behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke
toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze
eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.
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OLV Ziekenhuis
Gastro-enterologie
Contact

Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
053/72.44.28

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
02/300.62.56

Campus Ninove
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Biezenstraat 2
9400 Ninove
054/31.20.84

